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B êguman pesinandin/hamd ji Allah re ye. Em jê re 
hamd dikin û jê alîkarî û mexfîret dixwazin. Ji şerra 

nefsên xwe û ji xerabîya amelên xwe em xwe dispêrin 
Allah. Kesê ku Allah ew hîdayet kiribe tu kes nikare wî 
bixerifîne. Yê ku xerifandibe jî tu kes nikare wî rabigihîne 
hîdayetê/ser rêya rast. Ez şadehî dikim ku ji Allah pê ve 
qet tu îlah tune. Ew yek û yekane ye. Şirîkê wî tune. Dîsa 
şadehî dikim ku Muhammed evdê wî û rasûlê wî ye.

“Gelî ew ên îmân anîne! Bi awayê layîqî wî ye ji Allah bitirsin 
û hûn bitenê wek muslîm/evdên ku şirkê terk dikin û berê 
xwe bi tewhîdê didin Allah, bimirin.” 1

“Gelî însanan! Xwe ji (bêemrîya) wî Rabbê ku hûn (hemû) 
ji yek nefsekê xulîqandiyê û ji wî jî hevjîna wî xuliqandiye 
û ji her duyan gelek mêr û jin (li ser rûyê erdê) belav kirîye, 
bitirsin û xwe biparêzin. Ji wî Allahê ku hûn bi qedrê navê 

 1.   3/Al-î Îmrân, 102

XUTBETU’L HACE
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wî daxwazê ji hevdu dikin û ji qetandina têkilîya di navbera 
mirovatîyê xwe biparêzin. Bêguman Allah li ser we reqîb e/
çavnêr e.” 2

“Gelî ew ên îman anîne! Ji Allah bitirsin û xwe biparêzin û 
gotina rast/zexm/adil bibêjin. (Da ku Allah jî di muqabilê 
vê de) amelên we bisilhîne û gunehên we bibexşîne. Kî jî 
îtaeta Allah û Rasûlê wî bike, bêguman wî qezenc û xelasîyeke 
mezin bi dest xwe xistîye.” 3

Piştî vê:

“Bêşik peyva herî rind/xweşik kelâmullah e û rêya herî bixêr 
rêya Muhammed -aleyhîssalâtuwesselâm- e. Karûbarên herî xerab 
yên ku piştre hatine derketin in. Her tiştê ku piştre derketî ne 
bid’at e û her bid’at rêşaşîtî ye û her rêşaşîtî jî di agir de ye.” 4

 2.   4/Nîsa, 1
 3.   33/Ehzab, 70-71
 4.   Muslîm, 867; Nesaî, 1578
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B êguman hemd ji Allah re ye. Em jê re hemd dikin 
û daxwaza alîkarîyê û mexfîretê jî jê dikin. Em ji 

şerra nefsên xwe û ji xerabîyên amelên xwe, xwe dispêrin 
Allah -azze we celle-.

Ewê ku Allah -azze we celle- wî hîdayet kiribe kes nikare 
berê wî bide bi rêşaşîyê ve. Ewê ku berê wî dabe rêşaşîyê 
ve jî, kes nikare wî hîdayet bike. Ez şahdeyî didim ku ji 
Allah pê ve tu îlah tune. Ew, wahîdû’l ehed e. Qethîyen 
tu şerîkê wî tune ye. Dîsa şahdeyî didim ku Muhammed 
-aleyhîssalâtuwesselâm- abdê wî û rasûlê wî ye.

َ َحقَّ ُتَقاِت۪ه َوَل َتُموُتنَّ ِالَّ َوَاْنُتْم  ُقوا الّلٰ ۪ذيَن ٰاَمُنوا اتَّ َها الَّ َيٓا َايُّ
ُمْسِلُموَن 

“Gelî ew ên îmân anîne! Bi awayê layîqî wî ye ji Allah bitirsin 
û hûn bitenê wek muslîm bimirin.” 1

 1.   3/Al-î Îmrân, 102

TEQDÎM
ِحيِم ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ ِبْسِم الّلٰ
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۪ذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة  ُكُم الَّ ُقوا َربَّ اُس اتَّ َها النَّ َيٓا َايُّ
ُقوا  اًءۚ َواتَّ َوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمْنُهَما ِرَجاًل َك۪ثيًرا َوِنَسٓ
َ َكاَن َعَلْيُكْم َر۪قيـًبا  ْرَحاَمۜ ِانَّ الّلٰ اَءُلوَن ِب۪ه َواْلَ ۪ذي َتَسٓ َ الَّ الّلٰ

“Gelî însanan! Xwe ji (bêemrîya) wî Rabbê ku hûn (hemû) 
ji yek nefsekê xulîqandiyê û ji wî jî hevala (hevjîna) wî xu-
liqandiye û ji her duyan gelek mêr û jin (li ser rûyê erdê) 
belav kirîye, bitirsin. Û ji wî Allahê ku hûn bi qedrê navê 
wî daxwazê ji hev dikin (bitirsin) û ji qetandina têkilîya di 
navbera mirovatîyê xwe biparêzin. Bêguman Allah li ser we 
reqîb e/çavnêr e.” 2

َ َوُقوُلوا َقْوًل َس۪ديًداۙ ُيْصِلْح َلُكْم  ُقوا الّلٰ ۪ذيَن ٰاَمُنوا اتَّ َها الَّ َيٓا َايُّ
َ َوَرُسوَلُه َفَقْد َفاَز  َاْعَماَلُكْم َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْمۜ َوَمْن ُيِطِع الّلٰ

َفْوًزا َع۪ظيًما
“Gelî yên ku îman anîne! Ji Allah bitirsin û gotina rast bi-

bêjin. (Ger hûn wisan bikin) Allah dê karên we li hev bîne û 
gunehên we efû bike. Kî îteata Allah û Rasûlê wî bike; bêşik 
ew gihîştiye xelasîyeke herî mezin.” 3

Piştî vê, bêguman gotinên herî xweşik kelâmullah e, ji 
rêyan jî rê ya herî bixêr rêya Muhammed e -aleyhîssalâtuwesselâm-

 2.   4/Nîsa, 1
 3.   33/Ehzab, 70-71
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L aîlaheîllallah, banga hevpar yên temamê rasûlan e. 
Ew peyv e, ev kelîmeye ku qewman bi navê kafir û 

muslîm ji hevdu cuda dike…

Ev peyv e, ev kelîmeye ku encama însanan li dinyayê û 
li axîretê wê bide diyarkirin…

Di rûpelên dirokê de ev peyve ku bav û kur derxistiye 
hemberê hev du…

Ev peyve ku Nuh -aleyhîsselâm- xiste keştîya (gemîya) xelasîyê 
û kurê wî yê ku kulîlka dilê wî bû, kir mehkûme wan pêlên 
berizî û di wan de xeniqand.

Ev peyve ku Lût -aleyhîsselâm- rizgar kir û barana helakê li 
ser jina wî û qewmê wî barand.

Ev peyve ku Îbrahîm -aleyhîsselâm- li hember bav û qewmê 
xwe bi ziravekî heyirandî wisan da axaftin: “Hûn jî, bav û 
kalen we jî jirêketî û tewişî ne.”

PÊŞGOTİN
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Şixul û karên herî xirab ew ên ku piştre hatine derxistin 
in. Tiştên piştre hatine derxistin bitemamî bîdet in û her 
bîdet jî rêşaşî ye. Her rêşaşî jî çêtir layîqê agir e.

Ê ku Benî Îsraîl ji taxutê wê dewrê xelas kir û wana 
çil salan li çol û berîyan da gerandin jî dîsa ev peyv, ev 
kelîme bû.

Dîsa ev peyv bû, ev kelîme bû ku dibû sedema zordarîya 
kesên zadegan li hember pêxemberan.

Ev peyve ku di ayetên Qur’anê de destpêka vegotina 
mucadele û tekoşîna pêxemberan e.

Rasûlullah -aleyhîssalâtuwesselâm- ku dinav qewmê xwe de yê 
herî ewledar bû, piştî ku vê kelîmeyê anî ser ziman bi îftî-
rayên ‘derewkarî’ û ‘hozanî’ û ‘mecnunî’ hate deximandin.

Ê ku gel û qewman ji kind û koletîyê rizgar kir û li ser 
rûyê erdê kire mîrê mîran jî ev kelîme bû.

Em hê jî bijmêrin em ê bikaribin ji bo ehemmîyet û gi-
ringîya vê peyvê bînin ser ziman bi sedan hevok û delîlan 
bibînin. Di dewra pêxemberên berê -aleyhîmusselâm- û di dema 
Rasûlullah de-aleyhîssalâtuwesselâm- xêz û giringîya vê peyvê pir 
xuyaye û eşkere bû.

Mixabin (maalesef) ev kelîme di vê qerna me de win-
dayî maye. Dawetvan û waizan vê peyvê ji lîsteya dawet û 
banga heqqê derxistine û weke ku bi temamî ji bîr kirine. 
Di vê hengâma ku şirk belav buye û serdema xwe yê tîp 
û tarî de ye; li ser Dawetvanên îslâmê hewceye ku vê 
kelîmeyê bi manê û şertên wê, bi awayeke lêhatî û li gorî 
menheca Qur’anê bibêjin û eşkere bikin. Heta kesên bi 
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dilsozî girêdayîyê vê peyvê ne û yên bi sîxurî (bi casusî) 
dijberê wê ne xuya bibe.

Hemd ji Allah -azze we celle- re be, li ser van erda nesileke 
(nifşeke) nû derket holê ku ev nesil vê kelîmeyê fêm dikin 
û bi dilsozî girêdayîyê wê ne.

Hinek birayên me ji tunebûna berhemeke (kîtêbeke) 
ku pê dersa peyva “Laîlaheîllallah” bikin gazin dikirin. 
Me jî bi nîyeta tevkirînîyeki ji daweta tewhîdê re ji bo 
ummeta îslâm û ji bo van birayên me re ku di rêya dawetê 
de alîkarîyekî me bigihîje wana me qerara nivîsandina vê 
pirtûkê kir. Em alîkarî bitenê ji Allah -azze we celle- dixwazin.

Me di bin serpêkên mijar de erebîya ayetên Qur’ana 
Kerîm jî daye. Ji bo wan xwendevanên ku bixwazin van 
ayetan jiber bikin û ji wan re bibe hêsanî me wisan kir.

 ۜ ِ ْصَلَح َما اْسَتَطْعُتۜ َوَما َتْو۪في۪قٓي ِالَّ ِبالّلٰ …ِاْن ُا۪ريُد ِالَّ اْلِ
ْلُت َوِاَلْيِه ُا۪نيُب  َعَلْيِه َتَوكَّ

“…Meqseda min bitene ew e ku bi qasî quwweta xwe 
islah bikim. Muweffeqîyeta min (bi alîkarîya) Allah e. Min 
tewekkulê wî kirîye û ber bi wî de vedigerim.” 1

 1.   11/Hûd, 88
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D i hengama me de yanê di dewra me de ekserîyetê 
dawetvanan qet behsa vê peyvê naynin ser ziman. 

Lewre li gor wana ji ber ku herkes ehlê tewhîdê û muslîm 
e û peyva Lâîlâheîllallahê tînin ser ziman hewcetîya vê 
behsê tune. Weke ku di rûpelên pêş de wê bê ditin hal 
ev e ku, tene bigotina vê kelîmeyê pirên însanan dê qet 
tu sûd û feyde newergirin.

Bele, gel (xelk) bi piranî peyva Lâîlâheîllallahê bi zi-
manê xwe dibêjin. Lê maneya wê nizanin û ji şertên wê jî 
bêxeber in. Ji ber vê yeke firêze û peyvên cûrbecûr ku dijî 
kelîmeya tewhîdê ye di heyat û jîyana wan de tên dîtin.

Kesên ku vê berhema me bixwîne dibe ku pirseke wisan 
bê hişê wî:

Çima Lâîlâheîllallah?

Sebebê hurnêrîna Lâîlâheîllallahê em dikarin wiha rêz 
bikin:
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I. Ev Kelîme Banga Hevpar A Temamê Rasûlan E
Allah -azze we celle- wiha ferman dike:

 
ٓ ُه َلٓ ِاٰلَه ِالَّ َوَمٓا َاْرَسْلَنا ِمْن َقْبِلَك ِمْن َرُسوٍل ِالَّ ُنو۪حٓي ِاَلْيِه َانَّ

َاَن۬ا َفاْعُبُدوِن 
“Me berîya te tu pêxemberek neşandîye ku me wiha lê wehîy 

nekiribe: “Bêguman ji min pê ve qet tu îlah tune. Herwiha 
bi tenê îbadetê min/abdîtîya min bikin.” 1

َ َواْجَتِنُبوا  ٍة َرُسوًل َاِن اْعُبُدوا الّلٰ َوَلَقْد َبَعْثَنا ۪في ُكّلِ ُامَّ
اُغوَت الطَّ

“Sond be, ji her ummetê re ji bo ku bibêjin (teblîx bikin): 
‘Ji Allah re îbadet/abdîtî bikin û xwe ji taxut biparêzin.’ me 
pêxemberek şand…” 2

Weke ku di rûpelên pêş de wê bê dîtin, abditîya ji Allah 
re û parastina ji taxut di bergeha/di çarçova maneya 
Lâîlâheîllallahê de ye.

Temamê pêxemberan -aleyhîmusselâm- qewmên xwe cara ye-
kem dawetî vê peyvê kirin. Weke vê ku di Qur’ana Kerîm 
de dîroka pêxemberan tê vegotin ev mînak derdikevin 
pêşîya me. Di vê mijarê de pir ayet di sûreya A’raf de hene.

َ َما َلُكْم  َلَقْد َاْرَسْلَنا ُنوًحا ِاٰلى َقْوِم۪ه َفَقاَل َيا َقْوِم اْعُبُدوا الّلٰ
ٓي َاَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب َيْوٍم َع۪ظيٍم ِمْن ِاٰلٍه َغْيُرُهۜ ِاّن۪

“Sond be me Nûh jî, ji qewmê wî re (wek pêxember) şand û 
gotibû: ‘Gelî qewmê min! Ji Allah re îbadetê/abdîtîyê bikin, 
ji we re ji wî pê ve (yê ku îbadetê heq dike) tu Îlâh tune. Bi 
rastî ez ji bo we ji ezabê rojeke mezin ditirsim.’ ” 3
 1.   21/Enbîya, 25
 2.   16/Nahl, 36
 3.   7/A’raf, 59
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َ َما َلُكْم ِمْن ِاٰلٍه  َوِاٰلى َعاٍد َاَخاُهْم ُهوًداۜ َقاَل َيا َقْوِم اْعُبُدوا الّلٰ
ُقوَن َغْيُرُهۜ َاَفَل َتتَّ

“Me ji qewmê Ad re jî birayên wan Hûd (wek pêxember 
şand). (Hûd ji qewmê xwe re) got: ‘Gelî qewmê min! Ji Allah 
re îbadetê/abdîtîyê bikin. Ji we re ji wî pê ve (yê ku îbadetê 
heq dike) tu Îlâh tune. Ma hê jî hûn xwe naparêzin?’ ” 4

َ َما َلُكْم ِمْن  َوِاٰلى َثُموَد َاَخاُهْم َصاِلًحاۢ َقاَل َيا َقْوِم اْعُبُدوا الّلٰ
ِاٰلٍه َغْيُرُهۜ…

“Û me ji qewmê Semûd re jî birayên wan Salih (wek pêxem-
ber şand). (Salih ji qewmê xwe re) gotibû: “Gelî qewmê min! 
Ji Allah re îbadetê/abdîtîyê bikin. Ji we re ji wî pê ve (yê ku 
îbadetê heq dike) tu Îlâh tune…” 5

َ َما َلُكْم ِمْن  َوِاٰلى َمْدَيَن َاَخاُهْم ُشَعْيًباۜ َقاَل َيا َقْوِم اْعُبُدوا الّلٰ
ِاٰلٍه َغْيُرُهۜ…

“Me ji qewmê Medyen re jî birayên wan Şuayb (şandibû). 
Gotibû: “Gelî qewmê min! Ji Allah re îbadetê/abdîtîyê bikin. 
Ji we re ji wî pê ve (yê ku îbadetê heq dike) tu Îlâh tune…” 6

Em ji ayetên Qur’anê viya fêm dikin; destpêka daweta 
Pêxemberan digel amelên herî xerab ku di nava qewmê 
wan de (weke şerab û zina û lewateyî û hîlekarîyên we-
zinandînê) hebûn lê ne bi men kirina van gunehan dest 
bi teblîx û dawetê kirin.

Daweta Pêxemberan -aleyhîmûsselâm- di serde bi vê peyvê 

 4.   7/A’raf, 65
 5.   7/A’raf, 73
 6.   7/A’raf, 85
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destpêkiriye. Allah -azze we celle- ji Rasûlullah -aleyhîssalâtuwesselâm- 
re wiha ferman dike:

ُ َفِبُهٰديُهُم اْقَتِدْهۜ… ۪ذيَن َهَدى الّلٰ ِئَك الَّ
ٓ
ُا۬وٰل

“Ha ew kesên ku Allah li wan hîdayet kirîye ev in. Ji ber vê 
yekê tu jî, bide pey rêya wan…” 7

Her wiha Rasûlullah -aleyhîssalâtuwesselâm- jî tabî û peyrêwîyê 
wan pêxemberan -aleyhîmûsselâm- bû û qewmê xwe di serê ewîl 
de gazî dawe û doza Lâîlâheîllallahê dikir.

Civaka Mekkeyê di nava cahilîyê de û di hengamekî 
tîpûtarîtîyê de bû. Her çi amelên ku di şerîatê de heram 
û hetîketî ne, di nava wê qewmê de sebebê pesinandînê 
bû. Digel vana Rasûlullah -aleyhîssalâtuwesselâm- însanan pêşanî 
ne bangî xweşrêwiştîyê, yanê exlaqa xweş dikir, bilakis 
însanan gazî kelîmeya tewhîdê dikir.

Dawetvanên îroyîn jî ger dixwazin tabîê sunneta Rasû-
lullah -aleyhîssalâtuwesselâm- û daweta Pêxemberan -aleyhîmûsselâm- 
bibin divê ew jî ji cihê destpêka wan dest bi xebatê bikin.

Dema ku dawetvanek li ber xwe da şeytan di wê lehzê 
de wê dest bi xap û telbîsatan bike:

“Ev civak muslîm in, hewcetîya vê civakê ne tiştekî din e, 
tenê xweşrêwiştî (exlâqê xweş) û duristî ye”

Bi rastî ev gotin, ji heqîqetê pir dûr e. Kesên ku di vê 
zihnîyetê de ne an mahîyeta şirkê fêm nekirine an jî xwe 
li nefêmkirinê datînin. Eger em civaka dewra Rasûlullah 
-aleyhîssalâtuwesselâm- û civaka îroyîn bidin berhevdu dimênekî 
(menzereyekî) wiha dê xuya bibe:

 7.   6/En’am, 90
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Mirovên wê civaka ku Rasûlullah -aleyhîssalâtuwesselâm- ji wan 
re bi Pêxemberî hatibû şandîn, alîkarî ji pût û seneman 
daxwaz dikirin. Ew pût û senem û peyker jî, li ser navê 
wan kesên salih û qenc ku di demên borî de li heyatê bûn.

Di civaka îroyîn de jî gumbet û zîyaretên wan kesên ku 
ji suleha û ji ewlîyayan tên hesibandin alîkarî ji wan tê 
xwestin. Gelo ji ber ku pûtên wan qewmên berê çikandî 
bûn, yên qewmên îro jî dirêjkî ne ev amelên wekehev ji 
bergeh û çarçoveya şirkê derdikeve?

Civaka ku Rasûlullah -aleyhîssalâtuwesselâm- ji wan re hatibû 
şandin de însanan, rayeya qanûndanînê didan parla-
mentoya wê dewrê ku di mercên wê qernê de avahîyekî 
kinêminê bû.

Civaka îro ku em jî di nav wan de dijîn vê destûrmendîyê 
didin parlamentoyê. Parlamentoya îro li gor ‘parlamento’ya 
wê dewrê avahîyeke modern û estetîk e.

Gelo ji van herdu parlamentoyan ku yek kevnar û kinê-
minê ye û yê din jî modern û estetîk e; tenê ev cudahî 
têr dike ku ji bergeh û çarçoveya şirke derkevin? Lewre 
di her halûkarê de rayeya qanûndanînê ji Allah -azze we cel-

le- hatîye xesp kirin.

Însanên di nava wê civaka dewra cahilîyê, ji bo agahîyên 
der heqê bûyerên pêşeroja xwe de hîn bibin diçûn cem 
falavêj û remilvanan. Gelek însanên ji vê civaka îro ku em 
jî tê de dijîn, ew jî berê xwe didin falavêj û remilvanên vê 
qernê ku navê wan astrolog û medyum û şêx û meleyên 
nîviştvan ên sextekar in.

Di vê rewşê de çi ferq di navbera herdu civakê de heye?
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Ev amelên xerab di dewra cahilîyê de jî şirk bûn; amelên 
weke wan di vê qernê de jî şirk in. Tiştekî ku vê amelê ji 
çarçova şirkê derêxe tune.

Di wê dewrê de şer û ceng û têkilîyên dostanî û hezkirin 
û neyartî; li ser rêgez û esasên qewmîyet û welat an jî li 
ser dewlemendî û mal û milk û zêr û zîvan pêk dihat.

Belê ka îro çi ferq heye?

Em dikarin pir mîsalan bidin û gelekî qiyasan bikin, di 
encamê de ev ê xuya bibe ku neqeba qavmên dewra ca-
hilîyê û qavmên qerna bist û yekem (21.) de tu ferq tune. 
Madem ku her du civak jî di nava şirk û kûfrê de soberî 
dikin çima em jî ji destpêka Rasûlan -aleyhîmûsselâm- dest bi 
bang û daweta xwe nakin?

Nexwe dawetvanên vê dewrê xwe ji wana rasertir û 
rasterêtir dibînin ku ji menheca bang û daweta wan berê 
xwe vedigerînin?

An em jî weke muşrîken Mekkeyê tevbigerin? Ewana 
qenc dizanîbun ku ev kelîme heq e û hinek maneyê vê 
peyvê dibe ku bê vegotin lê bar û mesulîyeta vê kelîmeyê 
qet nayê qebûl kîrîn.

Sebeba me yê destnepêka tewhîdê her çi be, di navbera 
herdu civakan de ferq tune. Tevlî vê, eger dawetvanên 
vê dewrê ji menheca Rasûlan -aleyhîmûsselâm- rûyê xwe bizi-
virînin û li gorî zanîna xwe tevbigerin di vê rewşê de wê 
amelên wan berhewa bibe û bi eşkerehî wê bibin dijberê 
pêxemberan -aleyhîmûsselâm-.

Allah -azze we celle- wiha ferman dike:
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۪ذيَن ُيَخاِلُفوَن َعْن َاْمِر۪هٓ َاْن ُت۪صيـَبُهْم ِفْتَنٌة َاْو  َفْلَيْحَذِر الَّ
ُي۪صيـَبُهْم َعَذاٌب َا۪ليٌم 

“Hûn weke ku di navbera xwe de gazî hevdu dikin wisa gazî 
pêxember nekin. Allah, ji nav we bi wan ên ku di pişt hev de 
vedişêrin û (bê destûr) xwe dan alî dizane. Ew ên bêemrîya 
wî kirine bila ji fitneyeke ku wê bê serê wan an jî ji ezabeke 
bi êş û jan bitirsin.” 8

Ibn-î Kesîr -rahîmehullah- di vê mijarê de wiha dibêje:

“Dijberîya emrê Allah ev e ku, dijberîya bang û menheca 
Wî ye -azze we celle-.”

Belayê ku dê li ser wan de bê jî wek “kûfr û nifaq û bîd’et” 
tefsîr dike.

Di pirtûka xwe yê “Zadu’l Mesîr” de Ibnu’l Cewzî -rahîme-

hullah- jî vê mijarê wiha îzah dike:

“Di mijara belayê ku îsabetê muxalîfe Rasûlan -aleyhîmûsselâm- 
bike de sê raman hene:

1. Rêşaşî

2. Kûfr

3. Belayekî li dinyayê.”

Şêx Şenqitî di tefsîra xwe de dide zanîn ku di Qur’anê 
de çar maneyên peyva “fitnê” hene û ew viya dineqîne:

“Fitneya li vê derê di maneya rêşaşîyê de ye. Yanê, Allah 
-azze we celle- rêşaşîyê wan kesên ku dijberîya Rasûlullah -aleyhîs-

salâtuwesselâm- dikin wê herî zêdetir bike.” 9
 8.   24/Nûr, 63
 9.   Xwendevan dikarin li tefsîra Sûreya Nûr ayeta 63’yan de di van tef-
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Gelo, dawetvan di mijara dawetê de çima dijberîya fer-
man û menheca Rasûlullah -aleyhîssalâtuwesselâm- dikin?

Xwezî jî Allah -azze we celle- bitirsîyana û bila bizanibana 
ku ev xebata wan ê binavê dawetê wê di roja qiyametê 
de bêqîmet û berhewa be. Îro, ev gelê ku di nava şirkên 
cûrbecûr de digevizin ji sedema van dawetvanên sexte ku 
xwe ji muslîm ên herî qenc dihesibînin û li ser van zen û 
hizrên xwe jî di şirkên xwe de berdewam dikin.

Civakên îro li ser heqqê lêgerin û tehqîgatê nakin. Ji wan 
re tê gotin ku dîn hema bitenê nimêj û hec û zekât e. Qu-
mar û şerab jî tişten xerab û heram in. Bi ramana “Çawan 
be Allah -azze we celle- wê muslîman bibexşîne” ji tewhîdê dûr 
ketin. Civaka ku îro ji tewhîdê qet qiset nakin em vê ayete 
bi bîra wan dixin:

۪ذيَن  وا َاْوَزاَرُهْم َكاِمَلًة َيْوَم اْلِقٰيَمِةۙ َوِمْن َاْوَزاِر الَّ
ٓ
ِلَيْحِمُل

اَء َما َيِزُروَن وَنُهْم ِبَغْيِر ِعْلٍمۜ َاَل َسٓ ُيِضلُّ
“(Ev gotina wan) ji bo ku roja qiyametê hemû gunehên xwe 

û qismek gunehên wan kesên li ser nezanînê xerifandine 
hilgirin. Dîqat bikin/bala xwe bidin, tiştê ku hilgirtine çi 
qas xerab e!” 10

Dîsa em dixwazin viya bi bîr bixin ku; di teblîxa dîn de 
heqqê neqandinê hetanî ji Rasûlan re jî tune bû. Bi vê 
emrê hatibun fermankirin ku wehîy ji wan re bi çi awayî 
nazil bûyî, vê wehîye bê kêmahî bigihînin însanan.

sîrên ku navê wan derbas dibin binêrin. Her weke vê ji îmam Ahmed 
-rahîmehullah- ev riwayet gihaye me ku ew jî bi me dide zanîn ku fitneya 
wê isabetê dijberên Rasûlullah -aleyhîssalâtuwesselâm- bike şirk e.

 10.   16/Nahl, 25
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َكۜ َوِاْن َلْم َتْفَعْل َفَما  ْغ َمٓا ُاْنِزَل ِاَلْيَك ِمْن َرّبِ ُسوُل َبّلِ َها الرَّ َيٓا َايُّ
اِس ُ َيْعِصُمَك ِمَن النَّ ْغَت ِرَساَلَتُهۜ َوالّلٰ َبلَّ

“Ya Rasûl! Tiştê Rabbê te ji te re nazil kirîye teblîx bike. 
Eger tu vê (wezîfê) nekî êdî te (hinarîya Rabbê xwe) teblîx 
nekirîye/pêk neanîye. Wê Allah te ji însanan biparêze…” 11

Ji bo amelek li îndallah meqbûl bibe şert e ku ew amel 
bi ixlas û li ser tewhîd û sunnetê bê kirin. Ne wisan be ew 
amel li îndallah bê qîmet e. Daweta dawa îslâmê jî ame-
lek e. Şert e ku ev amel jî bi îxlas be û menheca dawetê 
mûnasibê sûnnetê be.

Buxarî û Muslîm, ji dîya me Aîşe -radiyallahuanha- rîwayet 
kirine ku Rasûlullah -aleyhîssalâtuwesselâm- wiha dibêje:

“Kî, amelê ku me nekiriye bi wê amel bike ew amelê wî li 
îndallah merdud e (jê nayê qebûl kirin.)”

Di menheca dawetê de ji kesê ku ne peyrêwîyê Rasûlullah 
-aleyhîssalâtuwesselâm- be amelên ku kiribe jê qebûl nabe. Allah 
-azze we celle- wiha ferman kiriye:

۪ه َفْلَيْعَمْل َعَمًل َصاِلًحا َوَل ُيْشِرْك  اَء َرّبِ َفَمْن َكاَن َيْرُجوا ِلَقٓ
۪هٓ َاَحًدا  ِبِعَباَدِة َرّبِ

“…Êdî kî hêvî dike ku wê rastî Rabbê xwe bê (û mukâfatekê 
jê bistîne) bila amelên salih bike û qet tu tiştî ji Rabbê xwe 
re şirîk çêneke.” 12

Ibnî Kesîr -rahîmehullah- wîha dibêje:

“Amelên salih û neçêkirina şirîkên ku di ayetê de diborin, li 

 11.   5/Maîde, 67
 12.   18/Kehf, 110
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îndallah şertên qebulkirina amelan e. Yanê divê ku mirov di 
amelên xwe de tabiê sunneta Rasûlullah -aleyhîssalâtuwesselâm- be.”

Allah -azze we celle- di ayeteki din de wiha ferman kirîyê:

ۖ َوَل  ۪ه ِ َوُهَو ُمْحِسٌن َفَلُهٓ َاْجُرُه ِعْنَد َرّبِ ٰ َبٰلى َمْن َاْسَلَم َوْجَهُه لِلّ
َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَل ُهْم َيْحَزُنوَن

“(Naxêr, ne wekî ku îdîa dikin e!) Berevajî, kî wek muhsîn 
(kesên ku abdîtîya xwe herî xweşik dikin) ji Allah re bibe 
muslîm, jê re li cem Rabbê wî xelat heye. Ji wan re tirs tune 
û ew xemgîn jî nabin.” 13

Ibnî Kesîr -rahîmehullah- bi me dide zanîn ku Saîd bin Cûbeyr 
-radiyallahuanh- vê ayete bi “îxlas û ittîbaya Rasûllullah -aleyhîs-

salâtuwesselâm-” tefsîr kiriye. Ibnî Kesir dîsa bi me dide zanîn 
ku di vê ayetê de şertên qebulkirina amelan dido ne û vê 
gotina xwe bi hedîsa li jor piştgir dike.

Ibnî Kesir wiha pê de diçe:

“Di amelekî de îxlas hebe jî eger ew amel ne muwafiqê 
sûnnetê be qethîyen ne meqbûl e. Weke vê mijarê amel ger 
muwafiqê sûnnetê be lê ne bi îxlas be, ew amel jî ne meqbûl e.”

Em xwe didin ber van delîlan û dibêjin ku: Ew dawet-
vanên ku di dewra me de barê vê dawetê dane pişta xwe ji 
bo amelên wana berhewa nebin hewceye ku bi hûrnêrîn 
li menheca Rasûlullah -aleyhîssalâtuwesselâm- binêrin.

Ji dawetwanên muheqqîq re (lêkolîner re) wê bi zelâlî 
diyar bibe ku; ji bingehê heta serûbinê vê dawetê Rasû-
lullah -aleyhîssalâtuwesselâm- tu demê yek misqalek jî ji tewhîdê 
dûr neketiye.
 13.   2/Baqara, 112
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Rasûlullah -aleyhîssalâtuwesselâm- dema pêşî ku hat bi kelîma 
tewhîdê dest bi dawetê kir. Heta kêlîya ku wefat dikir jî, 
li ummeta xwe vê şîret û nesîhetê dikir:

“Nebe nebe!..

Hûn qebran nekin mescîd.” 14

Wi -aleyhîssalâtuwesselâm- di kêliya wefata xwe de jî, ji ummeta 
xwe re telkîn û şîreta aqîde û esasên tewhîdê dikir.

II. Maneya Vê Kelîmeyê Û Meqseda Xuliqandina 
Me Wekhev E

Belê armanca xuliqandina benîâdem û maneya vê kelî-
meyê wekhev e. Armanca xuliqandina însan û naveroka 
tewhîdê jî bi yek kelîmeyekî îbadet e.

ْنَس ِالَّ ِلَيْعُبُدوِن َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواْلِ
“Ji bo ku ji min re îbadetê bikin; min cin û însan xuliqan-

din.” 15

Ji bo têkilîya peyva tewhîdê bi îbadetê re em serwext bin 
divê têgeha (qewrama) “îlah” jî qenc fêm bikin. Allah -azze 

we celle- wiha ferman dike:

۪حيُم ْحٰمُن الرَّ َوِاٰلُهُكْم ِاٰلٌه َواِحٌدۚ َلٓ ِاٰلَه ِالَّ ُهَو الرَّ
“Îlâhê we îlâhekî tenê ye. Ji wî pê ve (yê ku îbadetê heq 

dike) îlâh tune. Ew (yê ku di nefsa xwe de xwedî merhamet) 
Rahman û (yê ku rahmeta xwe li ser abdên xwe direşîne) 
Rahîm e.” 16

 14.   Buxarî, Kîtabu’l Cenaîz, 1324; Muslîm, Kîtabu’l Mesacîd, 531
 15.   51/Zarıyat, 56
 16.   2/Baqara, 163
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Têgeha (Qewrama) “Îlah” ê ev her sê îmam wiha diyar 
dikin.

Îmam Taberî:

“Ew ê ku herî zêde layîqê îbadetê ye û îteat lê tê kirin e.”

Îmam Razî:

“Îlah ew e ku îbadet lê tê kirin e.”

Qadî Beydawî:

“Îlah ew e ku layîqê îbadetên we ye.”

ۜ َسَيْكُفُروَن  اۙ َكلَّ ِ ٰاِلَهًة ِلَيُكوُنوا َلُهْم ِعزًّ َخُذوا ِمْن ُدوِن الّلٰ َواتَّ
۟ ا ِبِعَباَدِتِهْم َوَيُكوُنوَن َعَلْيِهْم ِضدًّ

“Ji bo ku ji wan re bibe rûmet/serdestî/çavkanîya hêzê, ji 
xeynî Allah ji xwe re îlahan girtin! Nexêr! (Roja qiyametê) 
wê îbadetên wan înkar bikin û wê li hemberî wan (wek 
dijmin) cih bigirin.” 17

Ger em bala xwe bidin, ev ayet îlah girtina wan a ji xeyrî 
Allah -azze we celle- bi me dide zanîn. Piştre jî behsa înkara wan 
kesên ku bi navê ‘îlah’ ji wan re îbadet hatî kirin eşkere 
dibe. Ev jî nişan dide ku îlah, ew ê ku îbadet lê tê kirin e. 18

Nexwe armanca xuliqandina me (ku divê em bitenê ji 
ew Allahê wahid û ehed re îbadetê bikin) û maneya peyva 
tewhîdê wekehev in. Navend û eslê herduyan jî îbadet e. 
Ji ber vê yekê hewceye ku em pir ehemmîyetê bidin mane 
û fêmkirina vê peyvê, peyva tewhîdê. 19

 17.   19/Meryem, 81-82
 18.   Li tefsîra sûreya A’raf ayeta 128. binêrin
 19.   Em ê mijara îbadetê di rûpelên pêş de berdewam bikin
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III. Ferqa Di Navbera Me û Yên Ku Vê Kelîmeyê 
Cara Yekem Anîne Ser Ziman De:

Ew însanên ku vê peyvê cara yekemîn dianîn ser ziman 
û digotin hema wê gavê de rewşa wan diguheriya. Ji her 
cûrên cahilîye xwe paqij dikirin, bi zelalî û bi dilsozî 
teslîmê Allah -azze we celle- dibun. Kesên ku vê peyvê fêm-
dikir û digot, li hemberî taxutên dewra xwe serî hildida 
û vê peyvê diqîrîya. Bi coşeke bê hedan di qelbê wî de 
bikurahî bicih dibû.

Kî ev peyv bianîna ser ziman, nêrîna wan a heyatê jî 
diguherîya û bingehîya fikr û ramanên nipînû biwan 
dida bikaranîn. Di têkiliya dostanî û neyartîyê de qaîdeya 
bingehî ev kelîme bû. Di navbera wan de pîvana biratîyê 
jî ev peyv bû.

Li gorî wana qebulkirina vê peyvê tê maneya ku jîyana 
wan herûdaîm bi zor û zehmetan bidome.

Qewmê dewra cahilîyê de însanan pêşbazîyê bi hevdû re 
di bêrêwiştîyê de yanê di bê exlaqîyê de dikirin. Navbera 
xwe de di bêrêwiştîyê de avahîyeke wisan saz kiribun ku 
di dirokê de bêmînak bû.

Ew mirovên ku çavkanîya aborîya wana, xwînmijî û 
zilm û talan û riba bû, piştî ve peyvê bi dilnizimî û bi 
dilsivikbûneke bêmenend tiştên ku di destê wan de heye 
fisebîlillah belav dikirin û di rêya xweda de belav dikirin 
û direşandin.

Sêhrbazên Firewn, karmendê wî bûn. Gûhên wan sêhr-
bazan li devê wî bû û çavên wan jî li destê Firewn bû. Herê 
piştî ku vê peyvê bi bawerî û bi dilsozî anîn ser ziman, li 
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hember Firewn serîhildan û aqîde û îmana xwe qîrîyan. 
Ew Firewn ku, zarokên biçûk ên zindî bikomkujî qetil 
dikir. Ew Firewn ku, bi zilma xwe pir navdar bû. Qur’an 
bi berfirehî qiseta wan sêhrbazan dike:

Rewşa wan ê berîya îman anînê:

ا َنْحُن  ْجًرا ِاْن ُكنَّ وا ِانَّ َلَنا َلَ
ٓ
َحَرُة ِفْرَعْوَن َقاُل اَء السَّ َوَجٓ

۪بيَن ُكْم َلِمَن اْلُمَقرَّ اْلَغاِل۪بيَن َقاَل َنَعْم َوِانَّ
“Sêhrbazan tevde hatin cem Firewn (û gotin): ‘Eger em 

bi serkevin êdî tu yê xelatekî (baş) bidî me ne wisa?’ Erê, 
bêguman (eger hûn bi serkevin) hûnê bibin ji (zilamên 
gûzîde) yên nêzîkî min.” 20

Dema ku îman anîbûn:

ا ِبَرّبِ اْلَعاَل۪ميَنۙ َرّبِ  وا ٰاَمنَّ
ٓ
َحَرُة َساِج۪ديَنۚ َقاُل َوُاْلِقَي السَّ

ُموٰسى َوٰهُروَن
“Ew sêhrbaz (li hember tiştên ku dîtin) çûn secdê. Gotibûn: 

‘Me îmân bi (Allahê) Rabbê aleman anî. Bi wî (Allahê ku) 
Rabbê Mûsa û Hârûn e.’ ” 21

Firewn wan tehdît dike:

َقاَل ِفْرَعْوُن ٰاَمْنُتْم ِب۪ه َقْبَل َاْن ٰاَذَن َلُكْمۚ ِانَّ ٰهَذا َلَمْكٌر 
َمَكْرُتُموُه ِفي اْلَم۪ديَنِة ِلُتْخِرُجوا ِمْنَهٓا َاْهَلَهاۚ َفَسْوَف َتْعَلُموَن  

ُكْم  َبنَّ َصّلِ َعنَّ َاْيِدَيُكْم َوَاْرُجَلُكْم ِمْن ِخَلٍف ُثمَّ َلُ َقّطِ َلُ
َاْجَم۪عيَن

“Firewn got: ‘Hêj min destûr nedayî, we îmân pê anî ha? 
Bêguman ev dafik/fend e, ji bo ku ehlê vî bajarî ji vir derxînin 
 20.   7/A’raf, 113-114
 21.   7/A’raf, 120-122
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we (bi Mûsa re) ev kemîn danîye. Lê belê (wê çi bê serê we) 
hûnê pir nêz de bibînin/fêm bikin. Bêguman ez ê dest û 
pîyên we çeprastî jêbikim û paşê ez ê we tevde daleqînim.’ ” 22

Pîşti îman anînê li hember tehdîdê Firewn wiha dibêjîn:

ا ِبٰاَياِت   َاْن ٰاَمنَّ
ٓ ا ِالَّ ٓ َنا ُمْنَقِلُبوَنۚ َوَما َتْنِقُم ِمنَّ ا ِاٰلى َرّبِ

ٓ وا ِانَّ
ٓ
َقاُل

َنا ُمْسِل۪ميَن َنٓا َاْفِرْغ َعَلْيَنا َصْبًرا َوَتَوفَّ اَءْتَناۜ َربَّ ا َجٓ َنا َلمَّ َرّبِ
“Gotibûn: ‘Ji xwe em ê vegerin bal Rabbê xwe ve. Ji ber ku 

ayetên Rabbê me ji me re hatîye û me jî îmân bi wan anîye tu 
ji me heyf distînî. Rabbê me! Tu di ser me de sebrê bibarîne 
û me bi muslîmtî (ew abdên ku şirkê terk kirine û bi tewhîdê 
berê xwe dane Allah) bimirîne.’ ” 23

۪ذي َفَطَرَنا  َناِت َوالَّ اَءَنا ِمَن اْلَبِيّ َقاُلوا َلْن ُنْؤِثَرَك َعٰلى َما َجٓ
ْنَيا َما َتْق۪ضي ٰهِذِه اْلَحٰيوَة الدُّ َفاْقِض َمٓا َاْنَت َقاٍضۜ ِانَّ

“Gotin: ‘Em te qet di ser delîlên eşkere ku ji me re hatine û 
di ser xaliqê xwe re nagirin. Her çi hukmê didî bide! Bitenê 
tu dikarî li vê heyata dinyayê hukmê xwe biborînî.’ ” 24

Allahu Ekber!

Li ser van hevokan ku piştî gotina “Me îman anî” çawa 
diguherin…

Divê em hinek bifikirin. Niha em tev bi qisseya Eshabê 
Ûxdûd dizanin. Qiral ji bo nîşan bide ku ew çiqas bi hêz 
û qudret e gazî însanan kiribû.

Xelk jî bi qelebalixeke helehêlî û bi elalet hatin meydanê. 
Hatina wan berê de ji bo temaşeya kuştina zarokekî bû. 

 22.   7/A’raf, 123-124
 23.   7/A’raf, 125-126
 24.   20/Tâ-Hâ, 72
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Ji bo viya jî qiral re têr çepikan dabûn û reqereqê jî kiri-
bûn. Ew qelebalix ji nîşka ve wisan qîrandîn: “Me îman 
bi Rebbê vî zarokî anî!”

Bi behaya şewata di nav kortik û çalên agir de ji wan yek 
kitek jî ji îmana xwe ne vegerîyan.

Lê, ew zahmetkêşîya piştî ziman anîna vê peyvê ku 
eshabê kîram kişandine?

Mus’ab û Habbab û Bîlal û Ammar û malbata wî… Hin 
mirovên heta duh kole bûn, piştî bi vê kelîmeyê îman anîn 
serê xwe li hemberî zadeganên zordest rakirin. Ma ne ev 
kelîme bû bi gorî şehinşahîtîyên hawîr erebên ku bindest 
û zelil bûn ji çolên tunebûnê xelas kir û wan gihiştande 
zîrveya hemû xweşî û serdestîyê!

Belê, em jî îro vê kelîmeyê tînin ser ziman. Heta ne tenê 
anîna ser ziman weke ku me vê peyvê ji xwe re kiriye wird 
û herûdaîm li ser zimanê xwe em dubare dikin. 25

Lê mixabin di heyata me de tiştek neguheriye. Ew coşa 
ku muwahhidên dewrên borî hes dikirin, li serme tu ber-
hem jê nemaye. Serhildana li hemberê Taxutan deynin 
alîyekî, îteat û situxwarîya wan Taxutan ew qas zêde buye 
heta ku situyên gelek însanan qurimîye.

Dilê kesekî di jîyaneke nipînû û sazûmanîyekî li ser 
bingeha tewhîdê tune. Îzzet û medeniyet li alîyekî, her 
roj ji hêla Amerika û hevkarên wî yên sîyonîst ve xwîna 
me dirije û namûsa mumînan talan dibe. 26
 25.   Îmam Muslîm vê qisetê bi rîwayeta Suheyb -radiyallahanh- bi me dide 

zanîn. Ji xeynî vê, ev qiset di tefsîra sûreya Burûc de derbas dibe.
 26.   Hewceye ku em hinek istîsnayan diyar bikin. Bi meqseda hakimîyeta 

îslâmê û parastina namûsa mumînan li çar alîyê cîhanê kesên ku ceng û 
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Di navbera me û wê nesila ewil ku vê kelîmeyê dianin ser 
ziman û pêwistên wê jî bi cih dianin ferqeke herî mezin 
heye, çima gelo?

Ferqa di navbera me de ev e: Wan, piştî vê peyvê anîn 
ser ziman bêkêmasî xistin jîyana xwe.

 Em çi dikin? Em jî vê peyvê bi şev û bi roj dibêjin lê jî 
ve gotinê qet tiştekî fêm nakin. Em nizanin maneya vê 
peyvê çiye û em bi gotina vê kelîmeyê çi qabûl dikin, 
dipejirînin.

Wê gavê pêwiste ku ev peyva tewhîdê ew nesila ewwil 
çawan fêm kiribin; ji bo ku weke wan bê fêm kirin em 
tevde lêgerînekî bikin. Maneyên wê ya windabûyî û şertên 
wê yên jibîr bûyî ger dubare/tekrar bikevin rojeva me/
gundema me. Heta ku ferq û mesafeya di navber de ji 
holê rabe û bi awayê wê nesila ewil ku em bi ittibaa wan 
hatine fermankirin bes wan çawa fêm kiribe em jî wisan 
fêm bikin û di jîyana xwe de bi cih bikin.

IV. Li Ser Ehemmîyeta Vê Kelîmeyê
Allah -azze we celle- vê peyvê bi navgîna melaîketan ragihan-

diye abdên xwe yên hilbijartî -aleyhîmûsselâm-.

 
ٓ ُه َلٓ ِاٰلَه ِالَّ َوَمٓا َاْرَسْلَنا ِمْن َقْبِلَك ِمْن َرُسوٍل ِالَّ ُنو۪حٓي ِاَلْيِه َانَّ

َاَن۬ا َفاْعُبُدوِن 
“Me berîya te tu pêxemberek neşandîye ku me wiha lê wehîy 

nekiribe: “Bêguman ji min pê ve qet tu îlah tune. Herwiha 
bi tenê îbadetê min/abdîtîya min bikin.” 27

cihadê dikin ger neyên jibîr kirin. Yên ku ji “Firqetu’n Nacîye û ji Taîfetu’l 
Mansura” ha ew mucahîdên bijare ne, înşaallah.

 27.   21/Enbîya, 25
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Ev peyv mîna qulpeke zexîm e ku ew ne zeng digire û 
ne ji diqete.

ِ َفَقِد اْسَتْمَسَك ِباْلُعْرَوِة  اُغوِت َوُيْؤِمْن ِبالّلٰ …َفَمْن َيْكُفْر ِبالطَّ
ُ َس۪ميٌع َع۪ليٌم  اْلُوْثٰقىۗ َل اْنِفَصاَم َلَهاۜ َوالّلٰ

“…Kî taxut înkar bike û îmân bi Allah bîne; wî, xwe bi 
qulpeke zexim ê qetandin jê re tune girtî ye. Allah, (yê ku 
hemû tîştan dibihîze) Semî û (zanayê her tiştî) Alîm e.” 28

Ev, di heman demê de kelîmeya teqwayê ye:

ِة  َة اْلَجاِهِليَّ َة َحِميَّ ۪ذيَن َكَفُروا ۪في ُقُلوِبِهُم اْلَحِميَّ ِاْذ َجَعَل الَّ
ُ َس۪كيَنَتُه َعٰلى َرُسوِل۪ه َوَعَلى اْلُمْؤِم۪نيَن َوَاْلَزَمُهْم  َفَاْنَزَل الّلٰ
ُ ِبُكّلِ َشْيٍء  ْقٰوى َوَكاُنٓوا َاَحقَّ ِبَها َوَاْهَلَهاۜ َوَكاَن الّلٰ َكِلَمَة التَّ

َع۪ليًما
“Ew ên kafir, dema di dilê xwe de agirê esabîyeta dewra 

cahiltîyê pêxistin; Allah, ji pêxemberê xwe û mumînan re 
hizûr û sikûnet daxist û ew li ser peyva teqwayê qayîm kirin. 
Jixwe ew her tiştî bi heqî dizane.” 29

Ev peyv wê mumînan li dinyayê û li axîretê herûdaîm 
sabit bigire:

ْنَيا َوِفي  اِبِت ِفي اْلَحٰيوِة الدُّ ۪ذيَن ٰاَمُنوا ِباْلَقْوِل الثَّ ُ الَّ ُت الّلٰ ُيَثّبِ
اُء ُ َما َيَشٓ اِل۪ميَن َوَيْفَعُل الّلٰ ُ الظَّ اْلِٰخَرِةۚ َوُيِضلُّ الّلٰ

“Allah, mumînan di jîyana dinyayê de jî û di axîretê de jî bi 
gotineke zexm (Lâilâheillallah) payidar dike. Allah zaliman 
dixerifîne û Allah çi daxwaz bike wê dike.” 30

 28.   2/Baqara, 256
 29.   48/Fetih, 26
 30.   14/Îbrahîm, 27
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Allah -azze we celle- vê peyvê dişibîne wê dara xweşik ku 
qurmê wê sabit e û şaxên wê jî li asîmane ye.

َبٍة َاْصُلَها  َبًة َكَشَجَرٍة َطّيِ ُ َمَثًل َكِلَمًة َطّيِ َاَلْم َتَر َكْيَف َضَرَب الّلٰ
اِء َمٓ َثاِبٌت َوَفْرُعَها ِفي السَّ

“Ma te nedît ku Allah (ji bo tewhîdê) mîsaleke çawa dide? 
Gotineke xweşik (Lâilâheillallah) wekî dareke rind e ku 
koka wê di erdê de binecih e û çiqlên wê li asîmana ye.” 31

Ev peyv, berat û belgeya rizgarbûna ji agirê ye. Muslîm 
di Sehîha xwe de ji Rasûlullah -aleyhîssalâtuwesselâm- vê rîwayetê 
kiriye:

“Dema mûezzin bang/ezan dida û dihat qisima ‘Eşhe-
dûenlâîlaheîllallah’ (Ez şahdeyî didim ku ji Allah pê ve tu 
îlah tune) Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- wiha digot: ‘Ew 
(Muezzin) ji agir rizgar bû.’ 32

‘Her kî bejê ‘Laîlaheillalah Muhammedu’n Rasûlullah’ 
Allah -azze we celle- agir jê re heram kiriye.” 33

Ev peyv roja qiyametê di mîzanê de wê ji her tiştî herî 
girantir bikişe.

Dema ku Nuh -aleyhîsselâm- wefat dikir ji zaroyên xwe re 
wisan wesîyet kir:

“Ez Lâ îlâhe îllallahê li we emir dikim. Ger ev peyv bikeve 
şikevîkekî mîzanê û heft tebeqê asîman û erd jî bikevin şikevî-
ka dîn wê dîsa ev şikevîka Lâîlâheîllallahê girantir bikişe.” 34
 31.   14/Îbrahîm, 24
 32.   Muslîm, 382 Kîtabu’s Salât
 33.   Muslîm, 29 Kîtabu’l Îman
 34.   37 Musned, Îmam Ahmed, 2-225 Di vê maneyê de rîwayetek ji Musa 

-aleyhîsselâm- tê neqil kirin. Heysemî, ji bo vê rîwayetê gotîye ku senedê 
wê rîwayetê zeîf e.
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Di hedîsekê Rasûlullah -aleyhîssalâtuwesselâm- de (hadîsu’l 
bîtaqa de) qiseta zilamekî ku not û neh dosyeyên gu-
nehên wî hene diyar dibe. Digel vê yekê li ser wî, pelekî 
ku li serê “Lâîlâheîllallah nivîsîye derdikeve. Dema ku 
têxin ser mizanê ev peyva tewhîdê ji wan dosyayên cirm 
û gunehan girantîr dikişîne. 35

Bi vê peyvê can û malên însanan tê parastin.

“Her kî bêje Lâîlâheîllallah û mabudên ji xeyrî Allah înkar 
bike can û malên wî parastî ne, di emnîyetê de ne.” 36

Di hedîsekê meşhûr de Buxarî û Muslîm ji gelek eshabî-
yan -radiyallahanhûm- rîwayet kirine ku Rasûlullah -aleyhîssalâtuwes-

selâm- wiha ferman kiriye:

“Ez bi şer û cenga bi însanan re hatim emirkirin heta ku 
kelîmeya şahdêhîyê bêjin û pênc ferz nimêj bikin û zekâtê 
bidîn. Eger van pêkbînin can û malên wan ji min parastî ne.”

Ev peyv di îmanê de şaxa herî bifezîlet e.

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- wiha ferman dike:

“Şêst kisûr an heftê kisûr şaxê îmanê hene. Yê herî bi fezîlet 
Lâîlâheîllallah e. Yê daketîyê wan jî rakirina tiştekî ji rê ku 
ezîyetê dide însanan e. Heyâ jî ji îmanê ye.” 37

Dîsa ev peyv sedema şer û cihadê ye.

Ev peyve ku kur û bav anî hemberê hev du. Ev peyv bû 
sedema neyartîya dê û zarokên wê. Ew peyv e ku Rasû-
lullah -aleyhîssalâtuwesselâm- di serde û gelek ji wan pêxemberan 
di oxira wê de pir zor û zehmetîyê kişandin. Ev peyveke 
 35.   Tîrmizî, 2639; Ibnî Mace, 4300
 36.   Muslîm, Kîtabu’l Îman. Bab Emru bi qîtalin Nas
 37.   Muslîm, Kîtabu’l Îman, 152
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wiha ye ku qet tu zaruret ji rûvegera naverok û teblîxa 
wê re destur tune ye.

Cîhad ku zîrveya îslamê ye di oxira vê peyvê de tê kirin.

Ev peyvê ku Nuh -aleyhîsselâm- bê gazin û bêzarbûn neh sed 
û pêncî sal gazî vê kelîmeyê kiribû. Fezîlet û ehemmîyeta 
vê peyvê zehfî mezine ku bi vegotinê nayê hejmartin.

Herê, madem ev peyv pir muhîm û bifezîlet e, bextîyarîya 
dînyayê û axîretê girêdayîyê vê peyvê ye; wê demê berê 
pêşî divê ku destpêk bi vê peyvê be û ev peyv bê vegotin 
û nivîsandin.
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J i bo maneya peyva tewhîdê fêm bibe weke ku me di 
wan rûpelên borî de anî ser ziman, divê cara yekem 

têgeha ‘îlah’ fêm bibe. Lewre eslê vê peyvê red û înkar 
kirina temamê kes û kusên dozdarên îlahtîyê û qebul 
kirin û teslîmîyeta yek îlahî ye.

Dema ku em dibêjin “Lâ îlâhe” tê vê manê ku “Qet tu 
îlâh tune!” Em bi vê gotina xwe hebuna îlahekî ji nav vê 
heyînîyê red û înkar dikin. Piştî înkar kirina ûlûhîyeta ji 
nav heyînîyê em dibêjin “Îllâ”. Yanê em di vê de îstisna 
dikin. Ew îstîsnayê (îllâ) ku em di “Lâ îlâhe” de dikin ew jî 
ev e: “Lâ îlâhe îllallah”. Yanê ji Allah -azze we celle- pê ve qet tu 
îlâh tune. Em ji temamên heyînîyan wesfê îlahtîyê nefîy 
dikin (dûr dikin) û tenê bitenê ji bo Allah -azze we celle- îsbat 
dikin. Dema ku têgeha (qewrama) îlâhê qenc fêm bibe 
Em ê Kelîmeya Tewhîdê jî hê çêtir fêm bikin.

MANEYA KELÎMEYA TEWHÎDÊ
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I. Îlâh Çîye?

 
ٓ ُه َلٓ ِاٰلَه ِالَّ َوَمٓا َاْرَسْلَنا ِمْن َقْبِلَك ِمْن َرُسوٍل ِالَّ ُنو۪حٓي ِاَلْيِه َانَّ

َاَن۬ا َفاْعُبُدوِن
“Me berîya te tu pêxemberek neşandîye ku me wiha lê wehîy 

nekiribe: “Bêguman ji min pê ve qet tu îlah tune. Herwiha 
bi tenê îbadetê min/abdîtîya min bikin.” 1

Rabbê me pêşî îlân dike ku jê pê ve tu îlâh tunin û piştre 
wiha ferman dike: “… ji min tenê re îbadetê bikin.”

Ev jî vîya bi me dide zanîn; îlâh ew heyînîye ku abdîtî 
tenê bitenê lê tê kirin e.

ۜ َسَيْكُفُروَن  اۙ َكلَّ ِ ٰاِلَهًة ِلَيُكوُنوا َلُهْم ِعزًّ َخُذوا ِمْن ُدوِن الّلٰ َواتَّ
ا ِبِعَباَدِتِهْم َوَيُكوُنوَن َعَلْيِهْم ِضدًّ

“Ji bo ku ji wan re bibe rûmet/serdestî/çavkanîya hêzê, ji 
xeynî Allah ji xwe re îlahan girtin! Nexêr! (Roja qiyametê) 
wê îbadetên wan înkar bikin û wê li hemberî wan (wek 
dijmin) cih bigirin.” 2

Belê, kî ne ew ên têne redkirin û ê ku wek îlah tên nas-
kirin? Allah -azze we celle- wiha ferman dike:

۪حيُم ْحٰمُن الرَّ َوِاٰلُهُكْم ِاٰلٌه َواِحٌدۚ َلٓ ِاٰلَه ِالَّ ُهَو الرَّ
“Îlâhê we îlâhekî tenê ye. Ji wî pê ve (yê ku îbadetê heq 

dike) îlâh tune. Ew (yê ku di nefsa xwe de xwedî merhamet) 
Rahman û (yê ku rahmeta xwe li ser abdên xwe direşîne) 
Rahîm e.” 3

 1.   21/Enbîya, 25
 2.   19/Meryem, 81-82
 3.   2/Baqara, 163
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Derheqê vê ayete de raman û şîroveyên hin mûfessîran 
wiha ne:

Îmam Taberî diyar dike ku “Îlah; yê ku îbadet jê re tê 
kirin e.”

Razî, piştî ku vê mijarê di tefsîra xwe de eşkere dike wi-
san dibêje: “Diyar dibe ku îlah, yê ku jê re îbadet tê kirin e.”

Qadî Beydawî:

“Îlah ew e ku layîqê îbadetên we ye” dibêje.

Ji van neqlan fêm bû ku maneya îlah yê ku îbadet lê tê 
kirin e. Ayetên ku îşaretê vê maneyê dikin gelek in.

ۜ َسَيْكُفُروَن  اۙ َكلَّ ِ ٰاِلَهًة ِلَيُكوُنوا َلُهْم ِعزًّ َخُذوا ِمْن ُدوِن الّلٰ َواتَّ
ا ِبِعَباَدِتِهْم َوَيُكوُنوَن َعَلْيِهْم ِضدًّ

“Ji bo ku ji wan re bibe rûmet/serdestî/çavkanîya hêzê, ji 
xeynî Allah ji xwe re îlahan girtin! Nexêr! (Roja qiyametê) 
wê îbadetên wan înkar bikin û wê li hemberî wan (wek 
dijmin) cih bigirin.” 4

Ger em bala xwe bidin, ev ayet rê girtina îlahên ji xeyrî 
Allah diyarî me dike. Piştre jî behsa înkara wan kesên 
ku bi navê “îlah” ji wan re karanîna îbadetê tê kirin. Ev jî 
nîşanî me dide ku îlah ew ê ku îbadet lê tê kirin e.

Gotîna Lâîlâheîllallahê; red û înkar kirina temamê kes 
û kusên dozdarên îlahtîyê ye û di heman demê de diyar 
kirina mercîê îbadetê ye ku ew jî Allah ê wahîdu’l ehed 
e. Kesê ku vê peyvê bîne ser ziman di serê ewil de vê 
qabul dike ku wê her demî tenê ji Allah re îbadetê bike û 

 4.   19/Meryem, 81-82
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wî tewhîd bike. Yanê, yekîtîya wî, di her hal û kar û qala 
xwe de nîşan bide. Di qisima “Lâ” de nefîy (yanê înkar) 
heye, di qisima “îlla” de jî îsbat heye.

Ka em binêrin, gelo ewan Rasûlân -aleyhîmûsselâm- ev têgeha/
ev qewrama îlâh çawan beyan kirine?

 
ٓ ُه َلٓ ِاٰلَه ِالَّ َوَمٓا َاْرَسْلَنا ِمْن َقْبِلَك ِمْن َرُسوٍل ِالَّ ُنو۪حٓي ِاَلْيِه َانَّ

َاَن۬ا َفاْعُبُدوِن
“Me berîya te tu pêxemberek neşandîye ku me wiha lê wehîy 

nekiribe: ‘Bêguman ji min pê ve qet tu îlah tune. Herwiha 
bi tenê îbadetê min/abdîtîya min bikin.’ ” 5

Allah -azze we celle- Lâîlâheîllallahê ji her pêxemberî re wehîy 
kirîye. Her pêxemberek jî qewmên xwe dawetê vê kelîmeyê 
kirîye. Niha em bihevre daweta pêxemberan -aleyhîmûsselâm- 
tehqîq bikin. Ewan pêxemberan vê kelîmeyê çawan tefsîr 
kirine û dema ku gotine “Ûlûhîyet bitenê aîdê Allah e -azze 

we celle-” qest û mirada wan çi bû?

َ َواْجَتِنُبوا  ٍة َرُسوًل َاِن اْعُبُدوا الّلٰ َوَلَقْد َبَعْثَنا ۪في ُكّلِ ُامَّ
اُغوَت الطَّ

“Sond be, ji her ummetê re ji bo ku bibêjin (teblîx bikin): 
‘Ji Allah re îbadet/abdîtî bikin û xwe ji taxut biparêzin.’ me 
pêxemberek şand…” 6

َ َما َلُكْم  َلَقْد َاْرَسْلَنا ُنوًحا ِاٰلى َقْوِم۪ه َفَقاَل َيا َقْوِم اْعُبُدوا الّلٰ
ٓي َاَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب َيْوٍم َع۪ظيٍم ِمْن ِاٰلٍه َغْيُرُهۜ ِاّن۪

“Sond be me Nûh jî, ji qewmê wî re (wek pêxember) şand û 
gotibû: ‘Gelî qewmê min! Ji Allah re îbadetê/abdîtîyê bikin, 
 5.   21/Enbîya, 25
 6.   16/Nahl, 36
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ji we re ji wî pê ve (yê ku îbadetê heq dike) tu Îlâh tune. Bi 
rastî ez ji bo we ji ezabê rojeke mezin ditirsim.’ ” 7

َ َما َلُكْم ِمْن ِاٰلٍه  َوِاٰلى َعاٍد َاَخاُهْم ُهوًداۜ َقاَل َيا َقْوِم اْعُبُدوا الّلٰ
ُقوَن َغْيُرُهۜ َاَفَل َتتَّ

“Me ji qewmê Ad re jî birayên wan Hûd (wek pêxember 
şand). (Hûd ji qewmê xwe re) got: ‘Gelî qewmê min! Ji Allah 
re îbadetê/abdîtîyê bikin. Ji we re ji wî pê ve (yê ku îbadetê 
heq dike) tu Îlâh tune. Ma hê jî hûn xwe naparêzin?’ ” 8

Va, ji zimanê pêxemberan -aleyhîmûsselâm- eslê vê peyvê.

Dema ku em maneya vê kelîmeyê tenê bitenê wek “Îbâdet 
kirina ji Allah re” îzah dikin dibe ku hinek pirs û sûal bên 
hişê xwendevanên me.

“Ma qey kes heye ku ji Allah -azze we celle- pê ve ji hinek kes û 
kûsan re îbadetê dikin heta ku hûn dibêjin divê ev peyv ji 
nû de fêm bibe?”

Birastî pirsgirêka herî muhîm jî ev e!

Dema ku însan maneya îbadetê fêm nakin an jî îbadetê 
bitenê ji nimêj û rojî û hec û zekatê pêkhatî zen dikin, 
pirskirina vê pirsê jî tebiî ye. Sebebê ku em vê peyvê tînin 
rojevê ev e:

Ronîkirina/rewşendarkirina wan kesên ku bi şev û roj 
dibêjin Lâîlâheîllallah, lê ji ber ku maneya wê nizanin an 
jî di çarçoveyeke zehfî teng de fêm dikin ew li cem xwe 
dibêjin qêy îbadetê jî Allah re dikin. Lê belê bi vê zena 
xwe tevli Allah -azze we celle- dibe ku bi hezaran ji îlahên sexte 

 7.   7/A’raf, 59
 8.   7/A’raf, 65
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re îbadetê dikin. Armanca me yê ku em vê peyvê tînin 
rojevê yek jî hîşyarkirin û serwextkirina van kesan e. Dibe 
ku ji xeletiyên xwe vegerin û jî gevizandina di nava çala 
necaseta şirkê rizgar û paqij bibin.

Peyva îbadetê bi Erebî ji koka (a’-be-de) muştaq e, yanê 
jî vê kokê çêbuye.

Tê van maneyan:

• Abdîtî

• Îteata bi situxwarî

• Perestî, yanê bikaranîna îbadetê

• Girêdayîya tiştekî bi tiştekî din û neqetandîna jê.

• Tiştekî ku mirov ji karên wî dest jê bide berdan. 9

Em ê di der heqê îbadetê de çend mîsalan ji Qur’anê bi-
din. Bi van mînaka Em ê hê çetîr fêm bikin ku ev însanên 
hawîrdorê me ji kî re îbadetê dikin.

II. Dı Qur’anê De Têgeha (Qawrama) Îbadet
A. Dayîna Rayedarîya Hakimîyetê Ji Kesên Din Re 
Jî Îbadet E:

ِ َواْلَم۪سيَح اْبَن  وا َاْحَباَرُهْم َوُرْهَباَنُهْم َاْرَباًبا ِمْن ُدوِن الّلٰ
ٓ
َخُذ ِاتَّ

وا ِاٰلًها َواِحًداۚ َلٓ ِاٰلَه ِالَّ ُهَوۜ ُسْبَحاَنُه  َمْرَيَمۚ َوَمٓا ُاِمُرٓوا ِالَّ ِلَيْعُبُدٓ
ا ُيْشِرُكوَن َعمَّ

“Wan dev ji Allah berdane û hahamê xwe û rahîb (keşe) 
ên xwe û Mesîhê kurê Meryemê ji xwe re kirine Rebb. Lê li 
wan hatibû emirkirin ku ji yek îlahekî bi tenê re îbadet bikin. 
 9.   Ev beşa hanê bi kurtahî, ji kîtêba Mevdûdî a “Kur’an’a Göre Dört Te-

rim” neqil bûye.
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Ji wî pê ve tu îlah tunin. Ew, ji tiştên ku pê ve şirîkatîyê dikin 
munezzeh e/berî ye.” 10

“Rasûlullah -aleyhîssalâtuwesselâm- ji wan eshabîyên ku li dora 
wî kom bibûn re vê ayetê dixwend:

“Wan dev ji Allah berdane û hahamê xwe û keşeyên xwe û 
Mesîhê kurê Meryem ji xwe re kirin Rab…”

Di wê lehzê de Adîyy b. Hatem ket hizûrê. Adîyy, wê 
demê xirîstîyan bû. Di sitûyê wî de jî xaçeke zîvî hebû. 
Çawa vê ayetê seh dike bi lez ji Rasûlullah -aleyhîssalâtuwes-

selâm- re wiha got:

“Nexêr! Wana qet ji keşîşên xwe re îbadetê bikarnedianin/
nedikirin…”

Rasûlullah -aleyhîssalâtuwesselâm- wiha bersiv/cewab da wî:

“Tiştên ku Allah, helal kiribû keşîşân wan tiştan ji wan re 
heram kirin û tişten ku Allah heram kiribû jî kesîşên wan 
ewan tiştan helal kirin. Ew jî tabîê keşîşên xwe bibûn. Ev 
amelên wana îbadet e ku ji keşîşên xwe re dikin.” 11

Mirovek çi bike ew amel û kirina wî dibe reb girtina 
yekî din an tiştekî din?

De kerem bikin ji bo cewaba vê pirsê em serî li Rasûlullah 
-aleyhîssalâtuwesselâm- bidin. Lewre wezîfeyekî wî -aleyhîssalâtuwesselâm- 
jî tebyîna/aşkerekirina Qur’anê ye.

 10.   9/Tewbe, 31
 11.   Vê qisseyê, Ibnî Kesîr û Taberî di tefsîra sûreya Tewbe ayeta 31.’de 

neqil dikin. Ji xeynî vê yekê Tirmizî di tefsîra sûreya Tewbe de di hedîsa 
bi hejmara 3095 de diyar dike.
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َل  اِس َما ُنِزّ َن ِللنَّ ْكَر ِلُتَبّيِ ُبِرۜ َوَاْنَزْلَنٓا ِاَلْيَك الّذِ َناِت َوالزُّ ُروَنِباْلَبّيِ ُهْم َيَتَفكَّ ِاَلْيِهْم َوَلَعلَّ
“(Me pêxemberan) bi delîlên eşkere û bi kitêb (şand). Ji te 

re jî zikir/Qur’an nazil kir ku, tiştên ji wan re hatîye daxistin 
tu beyan bikî. Hêvî heye ku bifikirin.” 12

Qur’ana ku rehmet û hîdayet e û Rasûlullah -aleyhîssalâtuwes-

selâm- ku mufessîrê wê ye, bi me didin zanîn ku: Ew ehlê 
kitêb ên ku rayedarîya veguhertina helal û haramên Allah 
-azze we celle- didin zanyarên xwe navê vê amêlê wan îbadet e. 
Û bi dayîna rayedarîyê jî, zanyaran ji xwe re kirine Reb.

Niha carek jî wisan bifikirin: Ew kesên peyva tewhîdê 
bi ziman û heta bi gotînê têr nabin ji xwe re kirine wirdê 
rojane piştre çi dikin?

Bi kêf û coş diçin ser sindoqên hilbijartina demokratik û 
deng, yanê ray didîn. Ji bo çi di hilbijartinên demokratîk 
de rayên xwe didîn?

Ji bo qanûnên Allah -azze we celle- bi qanûnên evdan bên 
veguhartin. Ji bo rayedarî û yetkî bidin hin însanan an 
partiyan da ku hikûm û ehkamên Allah -azze we celle- betal 
bikin. Di vê rewşê de îbadet ji kî re tê kirin? Gelo li gorî 
hewcetîya peyva tewhîdê bitenê ji Allah re îbadet hatîye 
kirin? An jî îbadet ji hin lîderên partîyan re û bi girêdayî-
yeke dilsozî îbadet hatîye kirin?

Niha dibe ku hin mirov wiha bêjin:

“Belê, hûn heqdar in, hûn heqlî ne! Çawan ku ji vê ayetê û 
ji tefsîra wê jî fêm dibe pêgirtîbûna hilbijartina demokratîk 
 12.   16/Nahl, 44
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xelet e. Lê belê divê ev jî bê zanîn ku ew kesên diçin ser sin-
doqên hilbijartinê ne ji bo armanc û meqseda veguhartina 
qanûnen Allah -azze we celle- deng û ray didîn. An jî ne ji bo 
dayîna rayedarîya hêza çekirina qanûnan bidîn hinek însa-
nan rayên xwe davêjin sindoqan. Bi navê îslamê derdikevin 
holê… Ne bi armanceke wisan tevdigerin…”

Em ji van kesan re wiha cewab didin û dibejîn: Eger em 
bala xwe bidîn vê hedîSsê wê ev diyar bibe ku ehlê kitêb 
vê mijarê bi vê awayê nizanîbûn. Heta ku Adîyy b. Hatem 
jî vê heqiqatê ji Rasûlullah -aleyhîssalâtuwesselâm- seh dike hêja 
fêm dike û pê serwext dibe û îtîraz dike.

Herwiha eşkerehîya îbadeta wan ji xeyrî Allah -azze we cel-

le- ji holê ranabe, weke ku çawan keşîşan ji xwe re kiribun 
rabb ev rastî jî li ber çavan bû û ne gûherî bû.

Lewre rayedarîya qanûnçêkerî tenê bitenê aîdê Allah 
e -azze we celle-. Ew Allah e ku bi nîmetên cûrbicûr kerem li 
însan kirîye. Xaliq ew e, raziq ew e. Hakimîyeta di milk 
û melekûtê de jî aîdê wî ye -azze we celle-. Helbet yê ku di 
milkê xwe de teserrûfê bike jî ew bixwe ye. Ji bo zanîna 
vê mijarê ne hewceye ku mirovek mele be an jî feqetî 
kiribe. Mirovek di milkê xwe de bi dilê xwe tevdigere û 
teserrûfê dike. Weke vê Allah jî -azze we celle-, hakimê yekane 
ye û otorîteya mutleq di destê wî de ye û heq û rayeya 
qanûnçêkerî jî aîdê wî ye.

ُ َربُّ اْلَعاَل۪ميَن  ْمُرۜ َتَباَرَك الّلٰ …َاَل َلُه اْلَخْلُق َواْلَ
“…Dîqat bikin/Bala xwe bidin! Xuliqandin jî emir jî aîdê 

wî ye. Ew Allahê Rabbê aleman e, çi qas mezin e.” 13

 13.   7/A’raf, 54
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Her xwendevanek vê mîsâlê bila li ser xwe bide. Kî ji we 
destûr dide ku mirovekî xerîb were û li ser erd û milkê we li 
gor dilê xwe îş û teserrûfatan bike? Kesek jî, ji tiştekî wisan 
re destûr nade û dê vê karê wek xesp û zilim binirxîne.

Weke vê, ev erd û asîmân û temamên heyînî û însan tevde 
milkê Allah e -azze we celle-. Herwiha Ji bo temamê insanan, 
ku ew jî di eslê xwe de milkê Allah in, tevlî ku heq û ra-
yeya qanûnçêkerî aîdê Allah e -azze we celle- hin kes radibin 
vê heqqê xesp dikin. Weke ku me li jor îzah kiribû, insan, 
xeletîya vê tiştê bi fitreta xwe bixwe jî dizane. Lê belê li 
pey vê heqîqeta fitrî nakeve û lê napirse. Ji ber vê sebebê 
jî îdraq nake ku ev tiştê kirîye cirmeke çi qas mezin e.

Mirov; ha rayeya xuliqandinê, ha rayeya qanûnçêkerîyê 
dide hin kesên ji xeynî Allah -azze we celle-, di navbera van her 
dû mijaran de qet tu ferq nîne. Di herdû rewşê de jî îba-
det ji xeynî Allah ji hin kesên din re tê kirin. Di vê mijarê 
de hin ayetên cûda jî hene û nîşanî me didîn ku dayîna 
rayedarîya qanûnçêkerî ji însanan re kufreke eşkere ye.

ُم  يُن اْلَقّيِ اُهۜ ٰذِلَك الّد۪  ِايَّ
ٓ وا ِالَّ ۜ َاَمَر َالَّ َتْعُبُدٓ ِ ٰ …ِاِن اْلُحْكُم ِالَّ لِلّ

اِس َل َيْعَلُموَن  َوٰلِكنَّ َاْكَثَر النَّ
“…Hukim bitenê aîdê Allah e. Wî emir kirîye ku hûn ab-

dîtîyê/îbadetê jê pê ve ji tu kesî re nekin. Ha ev e dînê ras-
terast. Lê pirên însanan nizanin.” 14

Allah -azze we celle- di vê ayetê de beyan dike ku hikûm enceq 
aîdê wî ye; piştre îbadetên li her kes û tiştên ji xeyrî Allah 
-azze we celle- men dike.

Demek kî însan, rayeya/yetkîya qanûnçêkerîyê bide 
 14.   12/Yûsuf, 40
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kî; tê wê maneyê ku îbadetê jî teqdîmê wî dike. Tiştekî 
pir balkêşe ku hem di dewra Yusûf -aleyhîsselâm- de jî, di we 
dewra ku ev ayet nazil bibû jî û îro jî ekserîyetê însanan 
tênagihên ku ev bawerî aqîdeya heq e. An jî zehfê însanan 
naxwazin vê heqîqetê fêm bikin.

…ۜ ُ َذْن ِبِه الّلٰ يِن َما َلْم َيأْ ا َشَرُعوا َلُهْم ِمَن الّد۪ ُؤ۬
َاْم َلُهْم ُشَرٰكٓ

“Gelo qey hinek şirîkên wan hene ku tiştên Allah destûra 
wî nedaye, ji wan re di dîn de dikin şerîet…” 15

Ew kesên di mîjarên ku Allah -azze we celle- destûrnedaye 
wan de qanûnan çêdîkin, bi vê awayê ew bixwe ji Allah 
-azze we celle- re şerîkan çêdikin.

Mîsaleke di vê esra me de ya herî eşkere yek jî; li gor 
lazimîya dînê demokrasîyê ji bo rayedarîya qanûnçêkerî 
tehsîsê hin însanan bikin tevîbûna hilbijartinê û bikaranîna 
dengan, yanê bi dayîna rayan e.

Belê, eger mirovek rayeya hakimîyetê bitemamî bide 
Allah, tê vê manê ku ew kes tenê bi tenê ji Allah re îbadetê 
dike. Weke din, eger vê rayeyê bide hin kesên din, di vê 
rewşê de ew êdî wî kesî ji xeynî Allah re şerîk çêkirîye û 
îbadetê jî li wî dike.
B. Di Maneya Îbadetê De Bikaranîna Duayê

۪ذيَن َيْسَتْكِبُروَن َعْن  ُكُم اْدُعو۪نٓي َاْسَتِجْب َلُكْمۜ ِانَّ الَّ َوَقاَل َربُّ
َم َداِخ۪ريَن ِعَباَد۪تي َسَيْدُخُلوَن َجَهنَّ

“Rebbê we wiha got: ‘Ji min re dua bikin ku ez duayên we 
qebul bikim. Ew ên tenezzûl nakin ji min re îbadet bikin û 

 15.   42/Şûrâ, 21
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quretîyê dikin hene; wê bi rezîlî û riswatî bikevin cehen-
nemê.” 16

Ev ayet bi fermana ‘Ji min re dua bikin…’ dest pê dike, 
piştre bi ‘Ew ên ku tenezzûl nakin ji min re îbadet bikin û 
quretîyê dikin hene…’ didome.

Ev jî dibe delîl ku ‘Dua’ li îndallah îbadet bixwe ye. Digel 
vê yekê di tefsîra vê ayetê de Tirmizî û Ebu Dawud, ji Nu-
man b. Beşir -radiyallahanh- vê hedisê neqil dikin. Rasûlullah 
-aleyhîssalâtuwesselâm- wiha gotîye:

“Dua mixê îbadetê ye” 17
Rasûllullah -aleyhîssalâtuwesselâm- piştre vê ayete xwend:

۪ذيَن َيْسَتْكِبُروَن َعْن  ُكُم اْدُعو۪نٓي َاْسَتِجْب َلُكْمۜ ِانَّ الَّ َوَقاَل َربُّ
۟ َم َداِخ۪ريَن ِعَباَد۪تي َسَيْدُخُلوَن َجَهنَّ

“Rebbê we wiha got: ‘Ji min re dua bikin ku ez duayên we 
qebul bikim. Ew ên tenezzûl nakin ji min re îbadet bikin û 
quretîyê dikin hene; wê bi rezîlî û riswatî bikevin cehen-
nemê.’ ” 18

Weke xuya dibe; Rasûlullah -aleyhîssalâtuwesselâm- xwe dispêre 
vê ayetê û wiha dibejê:

“Dua îbadet bixwe ye.”

Me berê de diyarkir ku maneya peyva tewhîdê di îbadetê 
de yekgirtina, yanê tewhîdkirina Allah e û înkarkirina her 
tiştên ji xeyrî wê ye. Madem dua îbadet e, belê rewşa wan 
kesên ku li ser gumbet û zîyaretên kesên qenc û salih de ji 
wan re dua dikin wê çawa çêbe? Ew kes in ku di astengîyê 
 16.   40/Mumîn (Xafîr), 60
 17.   Tirmizî, 3247; Ebû Dawûd, 1479
 18.   40/Mumîn (Xafîr), 60
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de dimînin berî Allah -azze we celle- Şex Abdulqadir Gêlanî 
tê bîra wan û îmdad û hewarîya xwe jî digêjînin wan. Ev 
rewşa wan bixwe jî, di navbera gotina wan a “Lâîlâheîllallâh” 
û ev amelên ku dikin de nakokîyeke dijwar e.

Hâl ev e ku ew wek salih tên zanîn bixwe jî, di bin axa 
sar de rehîn û mehkûmê guneh û xetayên xwe ne.

Rewşa civaka me wisane ku bi vê halê xwe ketine na-
kokîyeke pir dijwar. Li alîyekî peyva tewhîdê tînin ser 
ziman û li alîyê din tazîm û duayan ji kesên mirî re dikin.

Tiştên bi ziman dibêjin di amelên xwe de ziddê wê dikin 
û berevaj hereket dikin. Xwezîka ew însanên belengaz 
maneya peyva tewhîdê bi qasî Ebû Cehil jî fêm bikirana!

Mîsala ev çeşîd însanan dişibe wî mirovê ku destê wî ji 
nav berîkên xelkê dernakeve, lê ew bixwe dibêje “Ez ne 
dizim!”

Ev kes jî, wê bi ziman bêjin “Laîlaheîllallah!” yanê “Em ji 
Allah pê ve îbadetê ji tu kesî re nakin” piştre jî wê biçin ser 
wan gumbet û zîyaretan û bi duayan û bi hewar û gazîkirin 
û bi tazîmê ji hinek mirîyan re îbadetê bikin û wê bi vê 
halê xwe yê şirkê ji wan deran derkevin!

Em ê çend ayetên Allah -azze we celle- ji wan kesên ku destên 
xwe ji Allah pê ve ji kesên din re vedikin û lavayî dikin û 
hêvî û hewarîya xwe digêjînin wan û bi wan îstîaze dikin 
re bixwînin:

۪ذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن۪ه َل َيْسَت۪جيـُبوَن َلُهْم  ۜ َوالَّ َلُه َدْعَوُة اْلَحّقِ
اِء ِلَيْبُلَغ َفاُه َوَما ُهَو ِبَباِلِغ۪هۜ َوَما  ْيِه ِاَلى اْلَمٓ ِبَشْيٍء ِالَّ َكَباِسِط َكفَّ

ُدَعٓاُء اْلَكاِف۪ريَن ِالَّ ۪في َضَلٍل
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“Duayên heq, yê ji Allah re ye. Ew ên ji xeynî wî dua ji wan 
re tên kirin jî; bi tu awayî nikarin bersivê bidin wan. Rewşa 
wan (ên ku ji xeynî Allah ji hinên din re dua dikin) weke vê 
ye ku ji bo av were devê wî her du çengên/mistên xwe dirêjî 
avê dike (û vê bes dibîne). (Hal ev e ku bi vê awayê) ew (av) 
qethîyen nagihîje wî. Duayên kafiran (ên ku ji xeynî Allah 
ji hinên din re dikin) ji xerifîtîyê/ji rêşaşîtîyê ku dê winda 
bibe pê ve ne tiştekî din e.” 19

ِئَك 
ٓ
َب ِبٰاَياِت۪هۜ ُا۬وٰل ِ َكِذًبا َاْو َكذَّ ِن اْفَتٰرى َعَلى الّلٰ َفَمْن َاْظَلُم ِممَّ

اَءْتُهْم ُرُسُلَنا  ى ِاَذا َجٓ
ٓ َيَناُلُهْم َن۪صيـُبُهْم ِمَن اْلِكَتاِبۜ َحّتٰ

وا  ۜ َقاُلوا َضلُّ ِ وا َاْيَن َما ُكْنُتْم َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن الّلٰ
ٓ
ْوَنُهْمۙ َقاُل َيَتَوفَّ

ُهْم َكاُنوا َكاِف۪ريَن  ى َاْنُفِسِهْم َانَّ
ٓ
ا َوَشِهُدوا َعٰل َعنَّ

“Ma ji wî kesê ku li ser (navê) Allah neweyî bike an jî ayetên 
wî derewandîye hê zalimtir kî heye? Nesîbê wan ê di kitêbê 
de (xêr û şer a ji bo wan hatîye teqdîkirî) digihîje wan. Dema 
ji bo can stendinê qasidên me tên cem wan dibêjin: ‘Kanê 
ew ên we ji Allah pê ve ji wan re lavahî dikirin?’ Ew jî dibêjin: 
‘Ji ber me (winda bûn) çûn.’ Di aleyha nefsa xwe de şahdeyî 
didin ku bi rastî wan (li dinyayê) îmân neanîbû.” 20

َكۚ َفِاْن َفَعْلَت  ِ َما َل َيْنَفُعَك َوَل َيُضرُّ َوَل َتْدُع ِمْن ُدوِن الّلٰ
ُ ِبُضّرٍ َفَل َكاِشَف َلُهٓ  اِل۪ميَن َوِاْن َيْمَسْسَك الّلٰ َك ِاًذا ِمَن الظَّ َفِانَّ
اُء  ِالَّ ُهَوۚ َوِاْن ُيِرْدَك ِبَخْيٍر َفَل َرٓادَّ ِلَفْضِل۪هۜ ُي۪صيُب ِب۪ه َمْن َيَشٓ

۪حيُم ِمْن ِعَباِد۪هۜ َوُهَو اْلَغُفوُر الرَّ
“Ji xeynî Allah dua/lavayî ji wan heyînên ku kar û zerara 

wan nagihîje te neke. Eger tu wisa bikî bêguman tu yê bibî 
ji zaliman/ji muşrîkan. Eger Allah zerarekê bîne serê te, ji 
 19.   13/Ra’d, 14
 20.   7/A’raf, 37
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wî pê ve kes tune ku wê zerarê ji ser te rake. Ji bo te xêrek 
daxwaz bike, kes tune ku rê li ber lûtfa wî bigire. Ew ji kîjan 
abdê xwe re bixwaze (lûtf û kerema xwe) digihîjînê wî. Allah 
(yê ku gunehan dibexşîne/efû dike û disitirîne û ji aqubeta 
gunehan abdên xwe diparêze) Xafûr û (li ser abdên xwe pir 
bi merhamet) Rahîm e.” 21

ِاْن َتْدُعوُهْم َل َيْسَمُعوا ُدَعٓاَءُكْمۚ َوَلْو َسِمُعوا َما اْسَتَجاُبوا 
ُئَك ِمْثُل َخ۪بيٍر َلُكْمۜ َوَيْوَم اْلِقٰيَمِة َيْكُفُروَن ِبِشْرِكُكْمۜ َوَل ُيَنّبِ

“Eger hûn gazî wan (pûtan) bikin ew deng û banga we 
nabihîzin. Eger bibihîzin jî, nikarin cewabê bidîn we. Roja 
qiyametê jî, şirîkatîya we (bi wan dikir) înkar dikin…” 22

Îbadet, şamile temamê qadên jîyana însanan e. Her kar 
û qalên ku Allah -azze we celle- jê hez dike û emir kiriye û jê 
razî ye îbadet e.

Muslîm ew kes e, bi bîrewerîya ku temamên qadên he-
yatê îbadet e berê xwe dide Allah -azze we celle-. Nimêja wî 
û qurbana wî û amelên wî bi kurtahî her tiştên wî ji bo 
Allah e. Ew Allah e ku bê şerîk û bê heval e.

C. Di Maneya Îbadetê De Bikaranîna Îteatê

ُه َلُكْم  ْيَطاَنۚ ِانَّ َاَلْم َاْعَهْد ِاَلْيُكْم َيا َب۪نٓي ٰاَدَم َاْن َل َتْعُبُدوا الشَّ
َعُدوٌّ ُم۪بيٌنۙ َوَاِن اْعُبُدو۪نيۜ ٰهَذا ِصَراٌط ُمْسَت۪قيٌم

“Gelî zaroyên Âdem! Ma min ji we re negotibû; ji şeytan re 
îbadetê nekin, Lewre ew ji we re neyarekî eşkere ye! Îbadetê 
(bitêne) ji min re bikin, rêya rast ev e.” 23

Allah -azze we celle- di vê ayetê de ji me re emir dike ku “Ji 
 21.   10/Yûnus, 106-107
 22.   35/Fatır, 14
 23.   36/Yasîn, 60-61
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şeytan re îbadetê nekin.” Ekserîyeta mûfessîran diyar kirine 
ku ev lefza “îbadet” ê di maneya îteatê de hatîye gotin. 24 
Belê, însan bi qesta mercî an meqama îteatê tiştekî ji xwe 
re xuya kiribe ew tişt di wê demê de jê re dibe mercî û 
meqama îbadetê jî. Însan, li gor kîjan qanûnan jîyana xwe 
tenzîm bike û bidomîne û ji kî re îteata mutleq bike tê 
maneyekî ku ji wî re îbadet jî dike. Îteata mutleq bitenê 
ji Allah -azze we celle- re û piştre jî ji Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve 

sellem- re tê kirin. Sebebê îteata ji Rasûlullah -aleyhîssalâtuwesselâm- 
re, ji bo ku di vê mijarê de Allah -azze we celle- wiha ferman 
kiriye, ew e.

Rêveber û kargerên îro îteata mutleq ne ji Allah -azze we 

celle- re, bes ji rêxistinên navneteweyî re weke “Neteweyên 
Yekbûyî” (NY) 25 re dikin. Di vê rewşê de ew jî bi vê îteatê 
dibin evd û bendeyên wan.

Der heqê îteatê de sînorê meşrû hene. Yanê tu kes ji 
kesekî din re wek mutleq îteat nake. Welew ku ew kes 
dê û bav an jî rayedarên meşrû bibin jî rewş ev e. Lewre 
Rasûlullah -aleyhîssalâtuwesselâm- wiha ferman kirîye:

“Di mijarekî ku tê de ji Allah re îsyan hebe, qethîyen ji tu 
mexlûqatî re îteat tune.” 26

Her kî be bila bibe, îteata mutleq li wan rêveberîyên ku 
meşrûîyeta xwe ji şer’a şerîf nastînin an jî teşwîq û emrê 
îsyana ji Allah -azze we celle- re dikin wî kesî, ewana wek îlâh 
qebûl kirîye û bi vê helwestên xwe îbadetê li wan dike. 
Lewre îteata mutleq tenê bitenê enceq ji Allah -azze we cel-

le- re tê kirin.

 24.   Bnr. Zadu’l Mesîr, SûreyaYasîn, ayeta 60.
 25.   NY (BM-Birleşmiş Milletler)
 26.   Buxarî, 7144, 7145, 7257
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Ew Firewnê bi veşarîtî an jî bi eşkerehî dozdarîya îlah-
tîyê dikin, di her halûkarî de ji gelên xwe îteata mutleq 
dixwazin. Karek an kelâmekî bê destûra wan bê gotin an 
bê kirin, ji teref wan ve dê wek sûceke giran bê nirxandin. 
Qisseya Sêhrbâzên Firewn di vê mijarê de mînak e. Wextê 
ku sêhrbaz îmân tînin, îtîraza Firawn di dema ewîl de ne 
li îmân anîna wan bû. Îtîraza Firewn ev bû ku, sêhrbâzên 
wî çima bê destura wî bi Musa -aleyhîsselâm- îmân anîbûn.

َقاَل ِفْرَعْوُن ٰاَمْنُتْم ِب۪ه َقْبَل َاْن ٰاَذَن َلُكْمۚ ِانَّ ٰهَذا َلَمْكٌر 
َمَكْرُتُموُه ِفي اْلَم۪ديَنِة ِلُتْخِرُجوا ِمْنَهٓا َاْهَلَهاۚ َفَسْوَف َتْعَلُموَن 

ُكْم  َبنَّ َصّلِ َعنَّ َاْيِدَيُكْم َوَاْرُجَلُكْم ِمْن ِخَلٍف ُثمَّ َلُ َقّطِ َلُ
َاْجَم۪عيَن

“Firewn got: ‘Hêj min destûr nedayî, we îmân pê anî ha? 
Bêguman ev dafik/fend e, ji bo ku ehlê vî bajarî ji vir derxînin 
we (bi Mûsa re) ev kemîn danîye. Lê belê (wê çi bê serê we) 
hûnê pir nêz de bibînin/fêm bikin. Bêguman ez ê dest û 
pîyên we çeprastî jêbikim û paşê ez ê we tevde daleqînim.’ ” 27

Di ronahîya vê ayetê de divê em jî pir dîqat bikin da ku 
em bizanibin di vê manê de îteata me ji kî re ye û ji çi re 
ye? Bi talîmatên yekser an neyekser kî îstîqametê dide 
kar û barên me û jîyana me?

Divê ku em vê xalê (vê nuqteyê) îzah bikin.

Gelo her çeşîdê îteata ji şeytan re û ji kafiran re dikeve 
çarçoveya şirkê?

Em ê cewaba vê pirsê wek madeyan birêz bikin.

1. Ew kesên ku şeytan û rêveberîyên kafir wek meqam û 
 27.   7/A’raf, 123-124
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mercîên meşrû dibînin û îteata li wan lixwe ferz dinirxî-
nin, evana ji Allah -azze we celle- pê ve hin kesên din ji xwe re 
wek îlâh girtine.

2. Ew kesên di mijara şîrkê de û di emrê wan rêveberîyên 
kûfrê û şeytan de îteatê li wan dikin, evana bi van tevgerîn 
û helwestên xwe dibin mûşrîk.

3. Ew kesên ku şeytan û rêveberîyên kûfrê wek mercîê 
îteatê nabînin (û vîya qebûl jî nakin) û di emrê wan ên 
gayrîşer’î de îteatê li wan nakin lê tevlî tiştên ku Allah 
-azze we celle- heram kirine ew jî wek heram qebûl dikin û 
bitenê di vê çarçovêde îteatê li wan dikin, evana mûmînên 
gunehkar in.

III. Maneya Kelîmeya Tewhîdê A Berfirehî
Îlah, peyveke Erebî ye. Ji ber ku ji pêxemberê ewil heta 

niha hatîye bikaranîn têgeheke bi mirovatîyê re hevsal e. 
Ereban vê peyvê di van maneyan de emilandine: 28

E-le-he/Erebî: Di wateya “Îbadet/Evdîtî” de ye. Lê îlah, 
binavkirina mabûdê ku îbadet lê tê kirin e. Ji ber ku însan 
îbadetê wî dikin ev nav lê hatîye dayîn. Li ser vê em dikarin 
bêjin îlah, ew mabûdê ku îbadet le tê kirin e.

E-le-he/Erebî: Tê ser van maneyên wekî “Parastin û ewlehî 
dayîn û hîmaye kirin.” Îlah ew e ku yên xwe dispêrnê wî, 
ew jî wan diparêze û wan digihîne ewlehîyê.

E-li-he/Erebî: Di wateya “Mayîna di şaşîtîyê de û mat 
mayîn” de ye.

Mirov, li pêşberî ezamet û bêkêmasîya xuliqandina wî 

 28.    Mufradatu’l Qur’ân, madeya e-l-h
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û rastîya emrên wî yên şer’î û qederî û edaleta wî heyirî 
dimîne. Îlah, ew e ku însan dilpêmayî û heyrana wî ye.

We-le-he/Erebî an jî we-li-he/Erebî: Di wateya “Aqil 
winda kirina ji ber hezkirinê û dildarî/mecnûnî” de ye. Ji bo 
ku dê bi hezkirin û bi şefqet xwe li ser zarokê xwe ditewîne 
re tê bikaranîn. Bi heman awayî beralîbûna zarok ku berê 
xwe dide dîya xwe jî bi vê peyvê tê îfade kirin. Dema ku 
ji bo dê û zarok tê bikaranîn ev wateyên hanê “girêdayîna 
bi hezkirin û dêhndana/lênêrîna bişefqet” dertên pêş. Îlah, 
ew e ku; mexluqatên xwe bi evin û merhamet dorpêç dike 
û mexluqatên wî jî bi hezkirinekî xurt girêdayîyê wî ne.

La-he/Erebî: Tê ser wateyên wekî “Veşartin û nixûmandin 
û perdekirin” ê. Îlah, ew e ku îbadên wî, ew nikarin bibînin.

Le-ha/Erebi: Di wateya “Yê meşxul dike û egle dike û bi 
bextewarî kêfxweş dike.” de ye. Îlah, ew e ku wan ên jê re 
evdîtî dikin mesud dike û dema ku qelb beralîyê wî dibin, 
qet ji tu tiştekî din re hewcetî nahêle.

He-we-le/Erebî: Rewşa ku mirov ditirsîne û diltirs dike 
ye. Ji bo sehneyên bi erjeng ya roja qiyametê em dibêjin: 
“Ehwal yewmi’l qiyame.” Îlah, ew e ku jê tê tirsin û li ber 
desthilatdarîya wî sitû tê tewandin e.

Ha-le-tun/Erebî: Di wateya ew xeleqeya nûr/ronahî ku 
li dora heyvê ye. Îlah, ew e ku nûra erd û esmanan e û rêya 
însanîyetê bi wehîyê û qelbên wan jî bi îmanê ronahî dike.

Ehlun/اَْهٌل: Di wateya malbata mirov û peyrêwên wî 
û kesên jê re nêz in de tê bikaranîn. Îlah, ew e ku nêzî 
evdên xwe ye û yê ku evdên wî bi îman û bi amelên salih 
nêzî wî dibin.
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Îlâh ew e ku îbâdet lê tê kirin e.

“Lâîlâheîllallah” îlânkirina wê tiştîye ku; ji Allah -azze we 

celle- pê ve qet tu heyînî ne layiqê îbâdetê ye.

Me di rêzên jor de der heqê maneya îbâdetê de hin 
mîsalan dabû. Em vîya bizanibin; ew tiştên ku Allah -azze 

we celle- jê qaîl e û li mûmînan jî emîr kirîye, navê wê tiştê 
îbâdet e. Yanê heyat bitevahî îbâdet û abdîtîya Allah e 
-azze we celle-.

Dema ku em dibêjin “Lâîlâheîllallah” em bi vê gotinê di 
heman demê de soz û ehdekî didin Allah -azze we celle-. Bi vê 
gotinê re em van soz ehda jî didin:

“Em ê abdîtîyê di temamê qada jîyana xwe de teqdîmê te 
bikin.

Her çi xêr û zerar hebe em enceq ji te dizanin.

Em destê xwe tenê bitenê ji te re vedikin û dûa û daxwazîyên 
xwe ji te hêvî dikin.

Em enceq tewekkûlê te dikin û rexbeta me jî ji te re ye.

Hezkirina me jî û bûxza me jî tenê bitenê ji bo te ye.

Em vîya jî dibêjin û dipejirînin ku; Allah -azze we celle-wê di 
her halûkarî de tevlî perwerdehîya (talîma) me û cil û pê-
çana me û hûner û kêfa me û herb û sulha me û ekonomî û 
sîyaseta me jî bibe.”

Pejirandina/qebulkirina ulûhîyeta Allah-azze we celle- di 
heman demê de pejirandina serwerîya Allah e -azze we celle-.

Bi vê gotinê em vîya jî qebûl dikin ku temamê qal û 
karên me yê qelbî û bedenî tenê bitenê wê ji bo wî be.
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ِ َرّبِ اْلَعاَل۪ميَنۙ َل  ٰ ُقْل ِانَّ َصَل۪تي َوُنُس۪كي َوَمْحَياَي َوَمَما۪تي لِلّ
ُل اْلُمْسِل۪ميَن َش۪ريَك َلُهۚ َوِبٰذِلَك ُاِمْرُت َوَاَن۬ا َاوَّ

“Bibêje: ‘Bêguman nimêja min û qurbana min û jîyana 
min û mirina min ji bo Allah ê Rabbê aleman e.’ Qet tu 
şirîkê wî tune. Ez bi vêya hatime emirkirin û ez ji muslîmên 
(ew abdên ku şirkê terk kirine û bi tewhîdê berê xwe dane 
Allah) pêşî me.” 29

Lâîlâheîllallah; tewhîd bixwe ye.

Tewhîd; yekgirtina, yanê tewhîd kirina çavkanîya heyatê 
û mirinê û nimêjê û qurbanê û nezirê û tewafê û duayê 
û tewekkulê ye.

Heyat bi temamî ji îbâdetê pêkhatî ye û bi tevahî aîdê 
Allah e -azze we celle- Di heyata muwehhîdekî de tu qadekî 
ku derê ubûdîyetê de bê nirxandin tune. Lewre tewhîd 
heyata mûmînan bi gelemperî dorpêç dike. Di her mijarê 
de rayeya mudaxileya heyatê xweserê Allah e -azze we celle-.

Ev rayeya mudaxeleyê/têkilî bûnê; welew di mijara 
zewacê de an di mijara perwerdehîya wî de an di mijara 
şixul û karên wî de an di mijara qezenca rizqê wî de an 
di mijara ku dê wê qezenca xwe li ku derê xerc bike de an 
jî di mijara sîyasetê de be… Lewre ew kes carek gotîye 
Lâîlâheîllallah û bi vê kelîmeyê Allah -azze we celle- wek îlâh 
qebûl kirîye û di heman demê de îlân kirîye ku wê abdîtîya 
xwe bi dilsozî teqdîmê Allah -azze we celle-bike.

A. Allah Çima Yek Mabûd e?
Dema ku maneya ferhengî ya peyva “îlah” bê fikirîn, pirsa 

 29.   6/En’am, 162-163
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di sernavê de cih girtîye wê bê bersivdan. Allah -azze we celle- 
yek mabûd e. Lewre ew, evdên xwe bi hezkirin diparêze 
û nêzî wan e û destûra nêzbûna xwe dide; xuliqandina wî 
û emrê wî û qedera wî û şerîeta wî ji hêla edalet û rastîyê 
ve bêkêmasî ye; li dijî esma û sifetên wî, hemû însan bi 
dilpêmatî û bi heyrantî beralîyê wî dibin û li ber ezamet û 
otorîteya wî sitû tên tewandin û yê ku jê tê tirsin e; qelban 
ronahî dike û rê ji evdên xwe re nîşan dide û wan ji tarîtîya 
xûrafeyan/ji felsefeyan/ji dînên batil/ji kufrê/ji zilûmata 
şirkê bi bal ronahîya îman û tewhîdê ve derdixîne.

Ji ber vê, ev hemû -û ew maneyên ku esma û sifetên wî 
delalet dikin,- Allah -azze we celle-; îlah e û îbadet lê tê kirin 
û yê îbadetê heq dike ya yekane ew e.
Delîlên Yek Îlahbûna Allah

Pergala di gerdûnê de heyî, delîlê yek îlahbûna Allah 
-azze we celle- e:

“Eger (li erd û esmanan) ji Allah pê ve hin îlahên din hebûna 
wê (pergala wan) xera bibûna. Ji ber sifetên ku lêhatîyê/nîs-
betê wî dikin, Allahê ku Rabbê arşê ye ji wan munezzeh e.” 30

“Allah, ji xwe re qet tu zarok negirtine. Digel wî qet tu îlah jî 
tunin. (Eger ji xeynî Allah hin îlahên din hebûna) her îlahek 
wê mexluqên xwe bigirtana (cem xwe) û biçûna û qismekî 
ji wan bi ser hinekan biketana. Allah, ji wan wesfên ku ew li 
wî tînin munezzeh e/berî ye.” 31

Ji Allah -azze we celle- pê ve kî dikare van çêbike?
“Bibêje: ‘Ramana we/Fikrê we çiye? (Ka bibêjin?) Eger 

Allah heta roja qiyametê şev li ser we daîmî bihêle, ji Allah 
 30.   21/Enbîyâ, 22
 31.   23/Mu’mînûn, 91
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pê ve ka kîjan îlah heye ku bikaribe ji we re ronahîyê bîne? 
Ma hûn nabihîzin?’ Bibêje: ‘Ramana we/Fikrê we çiye? (Ka 
bibêjin?) Eger Allah heta roja qiyametê roj li ser we daîmî 
bihêle, ji Allah pê ve ka kîjan îlah heye ku bikaribe ji we re 
şeva ku ji bo we dema îstirahetê ye bîne? Ma hûn nabînin?’ ” 32

Pirsên li hêvîya bersivan hene:

“Bibêje: ‘Hamd ji Allah re û silav li ser evdên wî yên bijare 
be.’ Ma Allah bixêrtir e an şirîkên (ku ji Allah re) çêdikin? 
(Ew bixêrtir in an) ew (Allah) ê erd û esmanan xuliqandiye 
û ji bo we ji esman av daxistiye? Bi wê avê me ji bo we bi 
xweşikbûna dilkêş de bexçeyan hêşîn kirin. Lê hûn nikarin 
darekê jî hêşîn bikin! Ma bi Allah re îlahekî din! (Nexêr, ji 
Allah pê ve qet tu îlah tune!) Bi rastî ew qewmek in ku (hin 
heyînan ji Allah re denk digirin û) xerifîne. (Ew bixêrtir in 
an) ew (Allah) ê ku rûyê erdê kirîye wargeh/jîngeh û di 
navê de çeman xuliqandiye û (ji bo ku nehejin ji çîyan) 
singan çikandiye û (ji bo ku tevlîhev nebin) asteng xistîye 
navbera du behran (bixêrtir e)? Ma bi Allah re îlahekî din! 
(Nexêr, ji Allah pê ve qet tu îlah tune!) Bi rastî pirên wan 
nezan in. (Ew bixêrtir in an) ew (Allah) ê îcabetî duayê wî 
kesê di tengezarîyê de dike û xerabîyan diborîne û hûn li ser 
rûyê erdê kirîye xelîfe (bixêrtir e)? Ma bi Allah re îlahekî 
din! Ma hûn çi qas hindik şîret digirin. (Ew bixêrtir in an) 
ew (Allah) ê ku di tarîtîyên bej û behrê de rê nîşanî we dide 
û (berîya baranê ku rahmeta wî ye) wek mizgînvan bayê 
dişîne (bixêrtir e)? Ma bi Allah re îlahekî din! Allah, ji tiştên 
pê şirîkatîyê dikin berztir/bilindtir e. (Ew bixêrtir in an) ew 
(Allah) ê ku serê pêşîn destpêka xuliqandinê kirîye û paşê 

 32.   28/Qasas, 71-72
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(bi vejandinê) wê dubare bike û hûn ji erd û esman dirizqîne 
(bixêrtir e)? Ma bi Allah re îlahekî din! Bibêje: “Eger hûn 
di gotina xwe de rast in, de ka delîlê xwe (yê ku tê de qet tu 
guman tune) bînin.’ ” 33

Der heqê hebûna Allah -azze we celle- di dirêjahîya dîrokê 
de nîqaş çênebûne. Di mijara ku îbadetê heq dike û di 
pêdîvîtîya îbadeta jê re de jî nîqaş çênebûye. Nîqaş, li 
ser meseleya îlahtîyê de ka ew îlahekî bitenê ye an na de 
çêbûye. Yanê di vê mijarê de îxtîlaf çêbûye: “Divê îbadet 
bitenê jê re bê kirin an ligel wî ji navberan re jî îbadet tê kirin?”

Ev nîqaşên di encama ku civakan ji wehîyê û ji fitretê 
rû vegerandine derketine holê, Allah -azze we celle- bi wan 
ayetên jor de xala dawî daniye. Bi baldarî bê rênîn, hemû 
delîlên yek îlahbûna Allah -azze we celle- delîlên aqlî ne. Lewre 
Allah -azze we celle- însanan li ser vê fitretê xuliqandîye. Însan, 
hewcetîya evdîtîya ji Allah re û yek û yekanetîya Allah bi 
fitreta xwe dizane:

“(Bi bîr bînin!) Demekî me çîya (yê Tûr) weke sîwanekî 
di ser wan de rakiribû û wan guman dikir ku wê di ser wan 
de bikeve. (Me ji wan re wiha şîret kir:) ‘Tiştên min daye we 
zexm bigirin û li ser bifikirin ku hûn xwe biparêzin.’ (Bi bîr 
bîne!) Dema ku Rabbê te ji pişta Âdem zûrîyeta wan girtibû 
û ji nefsa wan re kiribû şahid (û ji wan re got:) ‘Ma ez ne 
Rabbê we me?’ Hemûyan got: ‘Belê (Tu Rabbê me yî), em 
ji vêya re şahid in.’ (Ev,) ji bo ku hûn roja qiyametê nebêjin: 
‘Em ji vêya ne haydar bûn’. An jî, ji bo ku hûn nebêjin: ‘Bav 
û kalên me jî (ji Allah re) şirîkatî kiribûn. Em jî, nifşeke/

 33.   27/Neml, 59-64
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nesleke li pey wan de ne (û em peyrêwê wan in). Ma qey tu 
yê ji ber kar û kirinên ehlê batil, me helak bikî?’ ” 34

“Rûyê xwe wek (muwehhîdê ku qet tu tiştî ji Allah re şirîk 
çênakin) vegerîne dînê henîf. (Bide pey) wê fitreta ku Allah 
însanan li ser xuliqandiye. Di xuliqandina Allah de guheran-
din tune. (Herkesî li ser fitreta tewhîdê xuliqandiye.) Ha dînê 
rasterast ev e. Lê belê pirên însanan nizanin.” 35

Dema ku însan zehf ditirse û aqil û hestên wî fonksî-
yonên xwe winda dike û biwêja wê caîz be lehzeyên ku 
însan dikeve rewşa xwezayi, şanîdera herî eşkere ya van 
gotinên me ne. Di van deman de fitret derdikeve holê û 
insan beralîyê Allahê yek û yekane dibe:

“Bibêje: ‘Ma kî ye ew ê ku we ji tarîtîyên behr û bejîyê xelas 
bike? Dema hûn bi dizî û eşkere lavayî dikin (û dibêjin): ‘Sond 
be, eger tu me ji vî halî xelas bikî em ê bibin ji şikurdaran? 
Bibêje: ‘Allah we ji wê (derdê) û ji hemû tengezarîyan xelas 
dike. Lê paşê hûn dîsa jê re şirîkan çêdikin.’ ” 36

“Dema ku ew ki keştîyê siwar dibin, dîn ji Allah re xalis 
dikin (bê çêkirina şirkê) bi dilekî safî ji Allah re dua dikin. 
Dema ku wan xelas dike û bi silametî derdixîne bejîyê, (tu 
dibînî ku) di heman demê de şirîkan çêdikin.” 37
B. Di Qur’anê de Berfirehbûna Îlah Girtina Allah

Em ê li jêr ayetên ku navê îlah rave dikin zikir bikin. Ev 
ayetên hanê, ayetên tewhîdê ne ku ji teref Allahê Hakîm 
û Xabîr ve hatine muhkemkirin û paşê jî hatine mufes-
selkirin. Her yek ji wan di nav xwe de wekî rojê hukmên 
 34.    7/A’raf, 171-173
 35.    30/Rûm, 30
 36.    6/En’am, 63-64
 37.    29/Ankebût, 65
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vikîvekirî û fêmbar û xwerû dihewînin. Evdeki ku van 
ayetan qenc tîlawet bike û li ser maneyên wê bifikire, wê 
bi awayekî berfireh navê Allah/îlah fêm bike:

“Îlâhê we îlâhekî tenê ye. Ji wî pê ve (yê ku îbadetê heq 
dike) îlâh tune. Ew (yê ku di nefsa xwe de xwedî merhamet) 
Rahman û (yê ku rahmeta xwe li ser evdên xwe direşîne) 
Rahîm e.” 38

“Allah… Ji wî pê ve (yê ku îbadetê heq dike) tu îlah nîn 
in. Ew (xwedî heyat û yê ku heyatê dide hemû mexluqatan) 
Hayy û (ji bo hebûnê qet ne muhtacê tu tiştî ye lê hebûna 
her tiştî girêdayîyê wî) Qayyûm e. Ne dihênije û ne jî xew 
pê digire. Li erdê û li asîmanan her çi hebe yê wî ne. Ma heta 
îzna wî nebe kî dikare li balê şefaetê bike? Ew bi tiştên ku 
mirov dikin û (tiştên ku) kirine pê dizane. Ew ji xeynî tiştên 
wî xwestî ye, ji îlmê wî tiştekî fêm nakin. Kursîya wî erd û 
asîmân di xwe de vehewandîye/zeft kirîye. Parastina wan 
(erd û asîmanan) ji wî re giran nayê. Ew, (bi zat û sifetên xwe 
pir bilind) Alîy û (bi zat û sifetên xwe pir mezin) Azîm e.” 39

“Di dîn de kotekî/zorî tune. Rêya heq ji rêya batil (bi awa-
yekî qethî) veqetîya ye. Kî (bi awayê înkar kirin û tekfir kirin 
û jê dûr ketin) taxut înkar bike û îmân bi Allah bîne; wî, xwe 
bi qulpeke zexim ê qetandin jê re tune (bi kelîmeya tewhî-
dê ve) girtî ye. Allah (yê ku hemû tiştan dibihîze û îcabetî 
duayan dike) Semî û (zanayê her tiştî) Alîm e.” 40

“Allah û melâîket û alimên ku edaletê qayîm dikin şadehî 
dikin ku ji Allah pê ve qet tu îlah (ji xeynî wî yê ku îbadetê/
evdîtîyê heq dike) tune. Ji wî pê ve qet tu îlah nîn e. Ew (yê 
 38.   2/Baqara, 163
 39.   2/Baqara, 255
 40.   2/Baqara, 256
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xwedî îzzet û her tiştî mexlûb dike) Azîz û (xwedî hikum û 
hikmet) Hakîm e.” 41

“Bibêje: ‘Gelî Ehlê Kîtêb! Werin bal bi wê kelîmeya/peyva 
ku di navbera me û we de hevpar e/muşterek e. Eva ew e 
ku; em ê ji xeynî Allah ji tu kesî re îbadetê nekin û ji wî re 
qet tu tiştekî nekin şirîk û em ê Allah nehêlin û ji me hin wê 
hinekên din ji xwe re nekin Rab.’ Eger rû vegerînin hûn jî 
(ji wan re) bibêjin: ‘Şahid bin ku em ji muslîman/ji evdên 
şirkê terk dikin û berê xwe bi tewhîdê didin Allah in.’ ” 42

“…Li erd û esmanan çi hebe aîdê Allah in. Ji wekîlîyê re 
Allah bes e.” 43

“Bibêje: ‘Ma şahidîya kî herî mezin e?’ Bibêje: ‘Di navbera 
min û we de Allah şahid e. Ev Qur’ana ji min re hatîye wehîy-
kirin ku ez we û kesên deng bigihîje wan, pê hişyar bikim. 
Nexwe hûn şahidîyê dikin ku ji xeynî Allah hin îlâhên din 
hene?’ Bibêje: ‘Ez tu carî şahidîyê li vêya nakim.’ Bibêje: 
‘Bêguman ew yek îlahekî bi tenê ye. Ez ji tiştên ku hûn jê re 
dikin şirîk, berî me.’ ” 44

“Ha ew Allahê ku Rabbê we ye ev e. Ji wî pê ve (yê ku îbadetê 
heq dike) îlah tune. Ew xaliqê her tiştî ye. (Nexwe) bitenê 
ji wî re evdîtî bikin. Ew, li ser her tiştî (çavnêr û venihêrvan 
û rêvebirê karûbaran) wekîl e.” 45

“Tu bibe tabiê ya ku Rabbê te ji te re wehîy kirîye! Ji wî pê 
ve (yê ku îbadetê heq dike) îlâh tunin. Berê xwe ji muşrîkan 
vegerîne.” 46
 41.   3/Al-î Îmrân, 18
 42.   3/Al-î Îmrân, 64
 43.   4/Nîsa, 171
 44.   6/En’am, 19
 45.   6/En’am, 102
 46.   6/En’am, 106
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“Bibêje: ‘Rabbê min ez gihandim ser rêya rasterast.’ Dînê 
Îbrahîm (dînê) Bibêje: ‘/qewî û henîf. Ew ne ji muşrîkan 
bû.’ Bibêje: ‘Bêguman nimêja min û qurbana min û jîyana 
min û mirina min ji bo Allahê Rabbê aleman e. Qet tu şirîkê 
wî tune. Ez bi vêya hatime emirkirin û ez ji muslîmên/ew 
evdên ku şirkê terk kirine û bi tewhîdê berê xwe dane Allah 
ya pêşîn im.’ ” 47

“Wan dev ji Allah berdane û hahamê xwe û keşeyên xwe 
û Mesîhê kurê Meryem ji xwe re kirin Rab. (Lê belê) ew bi 
îbadeta yek îlahekî bitenê re hatibûn emirkirin. Ji wî pê ve 
(yê ku îbadetê heq dike) tu îlah tune. Ew (Allah) ji tiştên ku 
pê şirîkatîyê dikin berî ye/munezzeh e.” 48

“…Bibêje: ‘Ew Rabbê min e. Ji wî pê ve (yê ku îbadetê heq 
dike) qet tu îlah tune. Min bi tenê tewekkulê wî kirîye û toba 
min/vegera min jî jê re ye.’ ” 49

“Allah got: ‘Du îlahan/du mabûdan negirin. Ew, yek îlâhek 
tenê ye. Enceq ji min bitirsin.’ Li erd û esmanan çi hebin 
bitemamî aîdê wî ne. Dînê mayînde jî (Îbadeta/Evdîtîya 
bênavber û serwerîya mutleq aîdê Allah e.) Ma hûnê ji xeynî 
Allah ji tiştekî din bitirsin û xwe biparêzin?” 50

“Bibêje: ‘Ez jî enceq wekî we beşerek im. Ji min re wiha tê 
wehîy kirin ku: ‘Îlahê we enceq yek îlah e.’ Êdî kî hêvî dike ku 
wê rastî Rabbê xwe bê (û mukâfatekî jê bistîne,) bila amelên 
salih bike û qet tu tiştî ji Rabbê xwe re şirîk çêneke.’ ” 51

 47.   6/En’am, 161-163
 48.   9/Tewbe, 31
 49.   13/Ra’d, 30
 50.   16/Nahl, 51-52
 51.   18/Kehf, 110
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“Allah… Ji wî pê ve (yê ku îbadetê heq dike) qet tu îlâh 
tune. Esma/nav ên herî xweşik bi tevahî aîdê wî ne.” 52

“Bêguman ez, Allah im. Ji min pê ve (yê ku îbadetê heq 
dike) qet tu îlâh tune. Ji min re îbadetê bike. Ji bo bîranîna/
zikirkirina min nimêj bike.” 53

“Îlahê we bitenê Allah e… Ji wî pê ve (yê ku îbadetê heq 
dike) qet tu îlah tune. (Wî) her tiştî bi îlmê xwe dorpêç 
kirîye.” 54

“Bibêje: ‘Ji min wiha tê wehîykirin ku ‘Îlahê we enceq yek 
îlahek e’. Ma hûnê bibin ji muslîm ên (ku şirkê terk dikin û 
li ser tewhîdê) berê xwe didin Allah?’ ” 55

“…Îlâhê we yek îlâhek tenê ye. Her wiha teslîmê wî bibin. 
Mizgînê bide wan (ên wek nefsbiçûk û dilhedinî teslîmê 
Allah bûne) muhbîtan.” 56

“Ew, Allah e ku; ji wî pê ve qet tu îlah (ên ku îbadetê heq 
dikin) tune. Di ser de (li dinyayê) jî û di dawî de (li axîretê) 
jî hamd jê re ye. Hukim bitenê aîdê wî ye. Hûnê bi bal wî ve 
bên vegerandin.” 57

“Ligel Allah ji îlahekî din re dua neke. Ji wî pê ve qet tu 
îlah (ên ku îbadetê heq dikin) tune. Ji xeynî wî wê her tişt 
helak bibe. Hukim bitenê aîdê wî ye. Hûnê bi bal wî ve bên 
vegerandin.” 58

“Gelî însanan! Nîmetên Allah ya li ser xwe bi bîr bînin. 
 52.   20/Tâ-Hâ, 81
 53.   20/Tâ-Hâ, 14
 54.   20/Tâ-Hâ, 98
 55.   21/Enbîyâ, 108
 56.   22/Hecc, 34
 57.   28/Qasas, 70
 58.   28/Qasas, 88
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Qey ji xeynî Allah xaliqekî ku ji erd û esman we dirizqîne 
heye? Ji wî pê ve (yê ku îbadetê heq dike) qet tu îlah nîne. 
(Herwiha) çawa dibe ku hûn (ji tewhîdê bi bal şirkê ve) 
têne vegerandin?” 59

“Wî hûn ji yek nefsekê xuliqandin û paşê ji wî hevjîna wî 
heyî kir. Ji bo we ji heywanan heşt cot daxist. We di zikê dîya 
we de di nava sê tarîyan de û ji (merhaleyekî) xuliqandinê bi 
(merhale) yekî din ve diborîne û dixuliqîne. Ha ev, Rabbê 
we Allah e. Hakimîyet/Serwerî bitenê aîdê Allah e. Ji wî pê 
ve (yê ku îbadetê heq dike) qet tu îlah nîne. (Digel vê) çawa 
dibe ku hûn (ji tewhîdê bi bal şirkê ve) têne vegerandin!” 60

“Ew (xwedî heyat û yê ku heyatê dide hemû mexluqatan) 
Hayy e. Ji wî pê ve (yê ku îbadetê heq dike) qet tu îlah nîne. 
(Herwiha) dînê xwe bitenê ji bo wî xalis bikin û ji wî re dûa 
bikin. Hamd ji Rabbê aleman re ye.” 61

“Ew, yê ku li erdê jî û li esman jî îlah e. Ew (xwedî hikum û 
hikmet) Hakîm û (zanayê her tiştî) Alîm e.” 62

“Ji wî pê ve (yê ku îbadetê heq dike) qet tu îlah nîne. Divejîne 
û dimirîne. Rabbê we û yê bavûkalên we ye.” 63

“Bizanibe ku bêguman, ji Allah pê ve (yê ku îbadetê heq 
dike) qet tu îlah nîne. Ji bo gunehên xwe û ji bo (gunehên) 
mûmîn û mûmîneyan mexfîretê bixwaze. Cihê ku hûn di-
gerin jî û dihêwirin jî Allah pê dizane.” 64

“Ew Allah e ku; ji wî pê ve (yê ku îbadetê heq dike) qet tu îlah 
 59.   35/Fatır, 3
 60.   39/Zumer, 6
 61.   40/Mumîn (Xafir), 65
 62.   43/Zuxruf, 84
 63.   44/Dûxân, 8
 64.   47/Muhammed, 19
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nîne. Xwedîyê îlmê xeybê û eşkerehîyê ye. Ew, (yê ku xwedî 
merhamet) Er-Rahman û (rahmeta xwe digihîjîne ser abdên 
xwe) Er-Rahîm e. Ew Allah ku; ji wî pê ve (yê ku îbadetê heq 
dike) qet tu îlah nîne. (Xwedîyê serwerîyê û yê ku di milkê 
xwe de wekî daxwaza xwe teserûfê dike) El-Melîk e. (Ew ê 
ku muqeddes û ji hemû kêmasîyan munezzeh) El-Quddûs 
e. (Yê ku ji hemû kêmasî û qisûran munezzeh û xweşîyê dide 
evdên xwe) Es-Selâm e. (Yê ku îman û ewlehîyê dide qelban) 
El-Mûmîn e. (Yê ku her tiştî kontrol dike û xwedîyê otorîteya 
mutleq û xwedî hakimîyet) El-Muheymîn e. (Ew ê xwedî 
îzzet û her tiştî mexlûb dike) Azîz e. (Ew ê ku dilşikestîbû-
na diborîne û ji her tiştî re sitû dide tewandin) El-Cebbar 
e. (Yê herî mezin û xwedî kibrîya) El-Mutekebbîr e. Allah, 
ji şirîk çêkirina wan munezzeh e. Ew Allah e ku; (Her tiştî 
ji tunebûnê heyî kirîye û xuliqandîye) El-Xaliq e. (Ew ê ku 
bêqisûr û di nav ahengekî de xuliqandîye) El-Barî ye. (Ew 
ê ku çi sûretê bixwaze dide mexluqatên xwe) El-Musawwîr 
e. Navên herî xweşik yê wî ne. Li erd û esman çi hebin wî 
tesbîh dikin. Ew, (yê xwedî îzzet û her tiştî mexlûb dike) 
Azîz û (xwedî hikum û hikmet) Hakîm e.” 65

“Allah… Ew e ku; ji wî pê ve (yê ku îbadetê heq dike) qet 
tu îlah nîne. (Herwiha) kesên mûmîn bila bitenê tewekkulê 
Allah bikin.” 66

“(Ew) Rabbê rojhilat û yê rojava ye. Ji wî pê ve (yê ku îbadetê 
heq dike) qet tu îlah nîne. (Herwiha) wî wekîl bigire.” 67

Ew kesê ku van ayetan bi diqat bixwîne, ji bo wî îlah 

 65.   59/Haşr, 22-24
 66.   64/Texabun, 13
 67.   73/Muzzemmil, 9
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girtina Allah; yanê “Laîlaheîllallah” wê bi hemû kitekitan 
fêm bibe.”

C. Ew Ên Li Dij Daweta Îlahê Heq û Yek 
(Laîlaheîllallah) Derdikevin

Wekî ku me berê de diyar kiribû di heyîbûn û ulûhîyeta 
Allah -azze we celle- de tu nîqaş ne hatîye jîyîn. Nîqaş, di mijara 
yek îlahbûna wî -azze we celle- de ye. Dema ku Rasûlan, civak 
dawetî evdîtîya bitenê ji Allah -azze we celle- re (ji Laîlaheîl-
lallah re) kir ev nîqaş dest pê kir û qismekî diyar ji civakê 
bertek nîşan dan.

Dema ku Nuh -aleyhîmûsselâm-, qewmê xwe dawetî pejirandina 
yek îlahbûna Allah -azze we celle- , qewmê wî jê re wiha got:

“Gotin: ‘Ya Nûh, eger tu dev ji vê karê xwe bernedî, teqez 
tu yê bibî ji wan ên ku tên kevirkirin û qewirandin.’ ” 68

Ji Şuayb -aleyhîmûsselâm- re wiha gotin:

“Giregirên ji qewmê wî, ew ên mustekbîr/zordar wiha go-
tibûn: ‘Ya Şuayb! Em ê te û ew ên ku îman bi te anîne teqez 
ji welatê xwe derêxin. An jî muheqeq hûnê vegerin ser dînê 
me.’ (Şuayb) got: ‘Em nexwazin jî?’ ” 69

Ji Îbrahîm -aleyhîmûsselâm- re wiha gotin:

“(Bavê wî) got: ‘Ma tu ji îlahên min rû vedigerînî, ya Îb-
rahîm? Eger tu (vê halê xwe) neterikînî ez ê te bidim ber 
keviran/birecimînim. Tu demeke dirêj ji min dûr be.’ ” 70

Ji Rasûlullah -aleyhîssalâtuwesselâm- wiha gotin:
“ ‘Ma qey wî, îlahan kire yek (îlah)? Bi rastî ev tiştekî pir 

 68.   26/Şuara, 116
 69.   7/A’raf, 88
 70.   19/Meryem, 46
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balkêş/lê şaşmayî ye.’ Giregir tevgerîyan û (wiha gotin:) 
‘Bimeşin û xwedî li îlahên xwe derkevin (di girêdayîtîya wan 
de li berxwe bidin). Bêguman ev, ya ku (ji we) tê xwestin e.” 71

Di van bertekan de du xisus hene ku bala me dikşîne:
a. Beyî ku guhdarîyê li tefsîlata dawetê bikin hêj di he-

voka ewil de bişîdet dijberîyê dikin.
b. Ew ên li dij derdiketin ne xelkên ji rêzê bûn, di nav 

civakê de zumreyekî bijare/elît ku xwedî cîrewş û mewqî 
bûn.

Belê, çima?

Hûn dixwazin ew ayetên di beşa “Di Qur’anê de Berfi-
rehbûna Îlah Girtina Allah” de carekî din bifikirin.

Li gor van ayetan îlahgirtina Allah -azze we celle-; evdîtîya 
bitenê jê re û qet tu tiştekî şirîk neçêkirina jê re û dij 
derketîna taxutên ku ji xeynî wî îbadet li wan tên kirin e.

Îlah girtina Allah -azze we celle-; qebûlkirina van tişta ye: Ten-
zîhkirina wî ji şirîkatîyê û ji hemû kêmasîyan; sitûxwarîya 
her tiştî ji hukim û teqdîra wî re; di erd û esmanan de 
rêveberbûna wî; bê îzna wî nekarîbûna şefaeta tu kesî; 
tabîbûna ilmê wî, her çi tiştên li erd û esman in û pe-
jirandina parêzkarîya wî ya ku erd û esman û tiştên di 
navbera wan de ne.

Îlah girtina Allah-azze we celle-; nîşandayîna teslîmîyeta 
mutleq a ji Allah -azze we celle- û hukmên wî re û pêbawerîya 
xwedîtîya milk ku aîdê wî ye û îqrara ku ew di milkê xwe 
de xwedî soz e.

 71.   38/Sâd, 5-6



72

MANEYA KELÎMEYA TEWHÎDÊ

Îlah girtina Allah -azze we celle-; ewlepêbûna wî û wekîlgir-
tina wî yê di her karî de; di dema rihetî û tengezarîyê de 
bitenê dua kirina jê re; pêbawerîya ku feyde jî û zerar jî 
di destê wî de ye; mexsûskirina nimêj û qurban û jîyan 
û mirinê jê re.

Îlah girtina Allah -azze we celle-; qebûlkirina ku ew nêzî evdên 
xwe ye; ji bo xwegihandina wî nehewcetîya navbeynka-
ran, ji ber hezkirin û merhameta li ser evdên xwe şandina 
Rasûlan ji wan re; di dîn de çavkanîya yekane ku wehîy 
û teblîx û tebyîna wan Rasûlan e.

Berfirehbûna ku taxutên zordar ditirsîne ev e. Lewre 
“Laîlaheîllallah” însanan hişyar dike. Wî, ji wê şirka ku ew 
ji mijokahîyê re musaîd dihêle digihîjîne rûmeta evdîtîya 
jê re, yanê tewhîdê. Heşt û fikirînên însan li dora “yek îlah” 
dicivîne. Ev jî li îş û xweşa taxutên zordar nayê.

Wiha ku; di dirêjahîya dîrokê de kesên ku civakan rê-
vebirine zumreyekî kêmanî bûne. Ev zümre ekserîyetên 
bi awayê malbatên bijare (!) xwe birêxistin dikirin û gel 
jî ji bo mijokahîya xwe parçe parçe dikirin:

Dîn parçe dikin: 72 Allahê ku xaliq e, li esman hepis dikin. 
Li ser rûyê erdê hin îlahên ku di her karî de weke ku naî-
bên wî ne ku qaşo li ser navê Allah -azze we celle- îş/kar dike û 
daxwazan digihîne wî tayîn dikin. Ev îlahên hanê heyînên 
wisan in ku ne dibînin û ne dibihîzin û ne jî dipeyîvin. 
Carînan put û carinan meqber/abîde û carinan jî qebir/
tirbe… Ji ber vê yekê hewcehîya wan bi gotinbêjan heye 

 72.   “Ew ên ku dînê xwe parçe parçe kirin û bûne firqe firqe (hene); tu 
têkilîya te bi wan re tune. Karê wan/îşê wan maye bi Allah. Paşê (Allah) 
wê wan ji kar û kirinên wan agahdar bike.” (6/En’am, 159)
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da ku daxwazên xwe û fermanên xwe rabigihînin. Erê, 
ma kî ne ew ên li ser navê van îlahan diaxivîn? Ew ên ku 
wan wek îlah tayîn kirine, yanê kesên bijare. Nayê zanîn 
ka ji çî ye, ev îlahên hanê herûdaîm ji bo menfaetên wan 
bijareyan diaxivîn. Ev ên bijare, sîya Allah ên li ser rûyê 
erdê ne. Bi xêra wan yekîtî û hemênî pêk tê. Divê bê qeyd 
û şert em hemû îteat û piştgirîya wan bikin.

Ev ên bijare, li îndallah pir bi rûmet in û ji bo xatirê wan 
em tên riziqandin û bi lutfa îlahî mezher dibin! Nexwe 
hewceye ku bibin evd û xizmetkarên ber devê derîyê wan 
û çawa ku mirî li ber destê xessal/mirîşo bê îrade ye weke 
vê em jî wiha teslîmî wan bibin.

Civakê dikin parî: 73 Yek ji wan Tirk e û yê din Kurd e. 
Yek ji wan dewlemend e û yê din xîzan e. Yek ji wan ji vê 
tîma fitbolê ye û yê din ji tîma din e. Yek ji wan çepgir e 
û yê din rastgir e. Yek ji wan bajarî ye û yê vir de gundî… 
Di hemû qadan de gel beşbibeş parî dikin û cudahîya di 
navbera van koman de bi wesîleya navgînên ragihandinê 
dikin sedema dijminî yê. Eger navgînên ragihandinê têr 
neke binbeşên taybet tên sazkirin. Navê wan “Jitem” dibe 
û “Gerîngeha Şera Taybet” dibe û “Teşkîlata Plansazîyê” 
dibe… Meqseda wan bi provokasyonan gel bihevdu 
bixin û bidin şikandin.

Dikin ku însan di nav xwe de parî dibe: 74 Însan di karên 
 73.   “Bêguman Firewn li ser rûyê erdê çavdêrîya serdestîyê kir. Xelkê wê 

derê kom bi kom ji hevdu veqetandibû û qismek ji wan zeîf/qels dihişt; 
zaroyên wan ên kurîn serjê dikir û jinên wan sax dihişt. Lewre ew, ji muf-
sîdan bû.” (28/Qasas, 4)

 74.   “Ji wî re qet tu şirîk çênekin û (bi terikandina her cureyên wê) bi 
henîftî (evana bikin). Kî jî ji Allah re şirîk çêke her wekî wî ye ku ew ji 
asîman ketîye xwarê û ew hêj li hewayê teyr xwe lê bidin (û parçe parçe 
bikin) an jî ba wî bi cihekî xewle û dûr ve berhewa bike.” (22/Hecc, 31)
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xwe yên rojane de jî di nava geremolîyê de ye. Wê cil li 
xwe bike; lê tiştê ku mode telkin û daxwaz dike cuda ye 
û ya ku hêza wî yê madî dest dide ji hemûyan cudatir e. 
Tiştên ku di rêzefîlman de temaşe dike cuda ye û urf û 
kevneşopîyên hawîrdora ku tê de dijî cuda… Dixwaze ku 
der barê bûyerên sîyasî de bibe xwedî ramanek; rojname 
û televizyon û medyaya civakî… Weke mala dehserî ji 
her serek dengek derdikeve. Însan şaşmayî dimîne ka wê 
bi çi bawerî bîne. Însanekî ku dînê wî û bûnyeya civakî û 
alema wî ya derûnî parî bibe êdî ew ji her beralîtîyê re û 
ji mijokatîyê re û pêemilandinê re di rewşeke kêrhatî de 
ye. Ev tîpa însan jî, ew in ku tebeqeya bijare/yên bijarte 
dixwazin bi dest bixin. Berhembera vê de Laîlaheîllallah, 
tewhîdkirina/yekgirtina Allah -azze we celle- e û bicih kirina 
wî ya navenda jîyanê ye. Laîlaheîllallah, her çi tiştê ku 
mijokeran parî kirine; pevvekirina li gor daxwaza Allah 
û tunekirina hemû sebebên evdîtîya ji evdan re. Meqseda 
heyata wî kesê ku dibêje Laîlaheîllallah diyar e. Dizane 
ku wê ji bo çi bimire. Pîvana rastîyê hîn bûye. Mirovekî 
wisan ji mijokatîyê re girtî ye. Kî çi dibêje bila bibêje di 
mijara mercîya ku wê hukim jê bê pirsîn ew Allahê ku 
îlâhê yekane ye. Ew ên zordar baş dizanin ku, êdî wan 
ên ku dibêjin Laîlaheîllallah wê nikaribin bimijînin û 
di civaka Laîlaheîllallah de wê herkes wekehev be û ew 
bixwe wê îmtîyazên xwe winda bikin bi şîdet li dij daweta 
tewhîdê derdikevin.

IV. Îzahata Kelîmeya Tewhîdê Ya Çewtî/Ya Xeletî
Gelek însan dema ku der heqê maneya kelîmeya tewhîdê 

de ji wan bê pirsîn dê wiha cewabê bidin: “Ji Allah pê ve 
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tu îlâh nîne!” Eger hûn ji wan re bêjin “Belê, ‘Ji Allah pê ve 
tu îlâh tune’ tê ser çi maneyê?” dê wiha bibersivînin: “Yanê 
ê ku em xuliqandîye û rizkê dide me Allah e -azze we celle-.”

Lê belê weke ku me berê de diyar kiribû maneya kelî-
meya tewhîdê ne ev e. Muşrîkên Mekkeyê jî dizanîbûn 
ku Allah -azze we celle- hem xaliqê hemû heyînîyan û hem jî 
razîqe bê dest û pa û mar û mûr e. Ev zanîn û bawerîya 
wan tu feyde neda wan û ewana nexist çarçova îslâmê 
û nebû asteng ku ji şûra Rasûlullah -aleyhîssalâtuwesselâm- xwe 
xelas bikin

Di van ayetan de Allah -azze we celle- ji me re diyar dike ku 
muşrîkên Mekkeyê qenc dizanibûn ê ku wan xuliqandiye 
jî û ê ku rizqê dide wan jî Allah e -azze we celle-:

ْمَس  َر الشَّ ْرَض َوَسخَّ ٰمَواِت َواْلَ َوَلِئْن َسَاْلَتُهْم َمْن َخَلَق السَّ
اُء  ْزَق ِلَمْن َيَشٓ ُ َيْبُسُط الّرِ ۚ َفَاّنٰى ُيْؤَفُكوَن َالّلٰ ُ َواْلَقَمَر َلَيُقوُلنَّ الّلٰ
َ ِبُكّلِ َشْيٍء َع۪ليٌم َوَلِئْن َسَاْلَتُهْم َمْن  ِمْن ِعَباِد۪ه َوَيْقِدُر َلُهۜ ِانَّ الّلٰ
ْرَض ِمْن َبْعِد َمْوِتَها َلَيُقوُلنَّ  اِء َمٓاًء َفَاْحَيا ِبِه اْلَ َمٓ َل ِمَن السَّ َنزَّ

۟ ۜ َبْل َاْكَثُرُهْم َل َيْعِقُلوَن ِ ٰ ۜ ُقِل اْلَحْمُد لِلّ ُ الّلٰ
“Eger tu ji wan bipirsi: ‘Kî erd û esmanan xuliqandiye û ew 

ê roj û hîv ji emrê xwe re amade kirîye kî ye?’ muheqeq wê 
bibêjin: “Allah!” Herwiha çawa dibe ku (ji tewhîdê bi bal 
şirkê ve) tên vegerandin? Allah, ji abdên xwe ji kî re bixwaze 
rizqê wî fireh dike (û ji kî re jî bixwaze) teng dike. Bêguman 
Allah, zanayê her tiştî ye. Eger tu ji wan bipirsi: ‘Kî ji esman 
av dadixîne û ew ê piştî mirina wê heyat/hêşînahî dide ser 
rûyê erdê?’ muheqeq wê bibêjin: ‘Allah!’ Bibêje: ‘Hamd, ji 
Allah re ye.’ Berevajî, pirên wan aqil nagirin.” 75
 75.   29/Ankebût, 61-63
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ْمَع  ْن َيْمِلُك السَّ ْرِض َامَّ اِء َواْلَ َمٓ ُقْل َمْن َيْرُزُقُكْم ِمَن السَّ
َت ِمَن  ِت َوُيْخِرُج اْلَمّيِ ْبَصاَر َوَمْن ُيْخِرُج اْلَحيَّ ِمَن اْلَمّيِ َواْلَ

ُقوَن ۚ َفُقْل َاَفَل َتتَّ ُ ْمَرۜ َفَسَيُقوُلوَن الّلٰ ُر اْلَ اْلَحّيِ َوَمْن ُيَدّبِ
“Bibêje: ‘Ew ê ku ji erd û esmanan riziq dide we kî ye? Xwe-

dîyê guh û çavan kî ye? Ew ê ji mirîyan zindî û ji zindîyan 
jî mirî derdixe kî ye? Îş û karan kî digerîne/birêve dibe?’ 
Wê bibêjin: ‘Allah’ Bibêje: ‘Her wiha hûn natirsin û xwe 
naparêzin?’ ” 76

Ayetên ku ji van herdu sûreyan wek mîsal me dan ev tê 
fêmkirin:

Mirovek bizanibe ku Allah -azze we celle- Xaliq e û Raziq e û ê 
ku hemû karan bi rê ve dibe û ê ku sax dike û dimirîne ew 
e; bitenê ev zanîna hanê wî mirovê naxe daîreya îslamê.

Eger maneya peyva tewhîdê bitenê ev buya wê çima 
bi muşrîkên Mekkeyê re şer bihata danîn? Lewre ewan 
muşrîkên Mekkeyê jî van peyvan bilêvdikirin û digotin.

Wekî ku me di rêzên borî de diyarkiribu mane û cewhera 
vê peyvê ev e; di îbadetê de yekgirtîya (tewhîd kirina) 
Allah -azze we celle- û înkar kirina temamên “îlahên” sexte ku 
ew jî bi gotina ‘La!’ pêk tê.

Belê, em werin rewşa civakên îroyîn.

Gelo ew însanên ku peyva Lâîlâheîllallahê dibêjin û ji 
vê peyvê bitenê xaliqbûna Allah -azze we celle- fêmdikin tenê 
bi vê awayê dikevin daîreya îslamê? Eger evan însanên bi 
ramanên xwe yên rêşaşîtî bikevin daîreya îslamê, ecêba 

 76.   10/Yûnus, 31
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ew tiştê ku muşrîkên Mekkeyê li derveyê daîreya îslamê 
de hiştîye, ew tîşt çi bû?

Lewre ji bo wan muşrîkan qebul kirina xaliqbuna Allah 
-azze we celle- ne pirsgirêk bû. Pirsgirêka wana ev bû, ku di 
mijara abdîtîyê de/îbadetê de berê xwe didan hin tiştên 
cûda. Mesela dema ku dixwestin dua bikin berê xwe di-
dan saneman û peykeran. Digotin ev peyker/ev heykel 
ê wan kesan e ku di dewrên borî de pir salih û qenc bûn.

Muşrîkan wiha difikirîyan: “Em evdên serereş û gunehkar 
in. Divê navbera me û Allah -azze we celle- de navbeynkar hebin 
da ku ew navbeynkar şefaetê li me jî bikin.”

Duh û îro çawa dişibin hevdu!

Îro jî gelek însan ji peyva Lâîlâheîllallahê bitenê xaliq-
bûna Allah -azze we celle- fêmdikin. Însanên îroyîn jî diçin ser 
gor û gumbetên wan kesên qenc ku di dewrên borî de li 
heyatê bûn û hewar û gazîya xwe digîjînin wan. Hinceta 
civakên îroyîn jî eynî ye:

“Ma em kî ne? Em hemû, însanên situ xwar û gunehkar 
in. Lê belê ev însanên qenc li cem Allah -azze we celle- bi qedr û 
qîmet in. Wê jî me re jî şefaetê bikin.”

اَءۢ َما  َخُذوا ِمْن ُدوِن۪هٓ َاْوِلَيٓ ۪ذيَن اتَّ يُن اْلَخاِلُصۜ َوالَّ ِ الّد۪ ٰ َاَل لِلّ
َ َيْحُكُم َبْيَنُهْم ۪في  ِ ُزْلٰفىۜ ِانَّ الّلٰ ُبوَنٓا ِاَلى الّلٰ َنْعُبُدُهْم ِالَّ ِلُيَقّرِ

اٌر  َ َل َيْه۪دي َمْن ُهَو َكاِذٌب َكفَّ َما ُهْم ۪فيِه َيْخَتِلُفوَنۜ ِانَّ الّلٰ
“Baş bizanibin ku dînê xalis bi tenê yê Allahe. Ew ên ji Allah 

pê ve ji xwe re dost û alîkaran çêdîkin û dibêjin: “Ji bo ku me 
nêzî Allah bikin, em ji wan re îbadetê dikin; wê Allah li ser 
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wî tiştê ku îxtîlaf kirine, dê hûkmê xwe bide. Allah mirovên 
nankor û derewîn nagihîne ser rêya rast.” 77

Dua, di Qur’anê de di maneya îbadetê de tê amilandîn. 
Însanên wê dewrê îbadetên xwe berpêyî saneman kiribun 
û bi vê awayê bibûn ji kafiran. Muşrîkên wê dewrê Allah 
-azze we celle- nasdikirin û îman bi hebûna wî dianin. Tevlî vê 
yekê kufra wan eşkere bû. Rayeya hakimîyetê di nav xwe 
de didan mezine eşîrên xwe û rayedarên xwe. Dema ku 
bi vê awayê tevdigerîyan, tevlî ku hebûn û yekîtîya Allah 
nas dikirin û îman pê dianîn jî, dîsa ne diketin bergeha 
tewhîd û îslâmê.

Îro jî ew însanên ku jî kelîmeya tewhîdê bitenê xaliq 
bûn û raziq bûna Allah -azze we celle- fêm dikin, rayeya ha-
kimîyetê belkî nadîn mezine eşîra xwe lê vê rayeyê bi 
wesîleya dengan/rayan didin lîderê partîyên demokratîk 
û parlamenteran. Lê pir tiştekî balkêşe ku ew kes di daîra 
îslâmê de tên nirxandin û di bergeha tewhîdê de tên dîtin. 
Gelo ev torpîla (!) hanê ji wan re ji ku derê tê? Cihûyan 
digotin: “Em ji Allah -azze we celle- re abdên ezîz û xoşewîst in û 
zaruyên wî ne, lewma tu carî agir nêzî me nabe.” Lê belê ev 
zenna wan û îftîrayên ku li Allah -azze we celle- kirin jî, wana 
ji xezeb û ezabê xelas nekir:

َخْذُتْم ِعْنَد  اًما َمْعُدوَدًةۜ ُقْل َاتَّ  َايَّ
ٓ اُر ِالَّ َنا النَّ َوَقاُلوا َلْن َتَمسَّ

ِ َما َل  ُ َعْهَدُهٓ َاْم َتُقوُلوَن َعَلى الّلٰ ِ َعْهًدا َفَلْن ُيْخِلَف الّلٰ الّلٰ
ِئَك 

ٓ
َئًة َوَاَحاَطْت ِب۪ه َخ۪طٓئَـُتُه َفُا۬وٰل َتْعَلُموَن َبٰلى َمْن َكَسَب َسّيِ

اِرۚ ُهْم ۪فيَها َخاِلُدوَن َاْصَحاُب النَّ
“Gotin: ‘Ji çend rojên bihejmar pê ve agir bi me nakeve.’ 

 77.   39/Zumer, 3
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Bibêje: ‘Ma qey we (li ser vê mijarê) ji Allah peyman siten-
diye?’ (Eger wisan be) Allah ji ehda xwe venagere. Nexwe 
hûn der heqê Allah de tiştên ku hûn pê nizanin dibêjin? 
(Nexêr ne wisan e!) Berevajî, kî gunehekî bike û gunehê 
wî ji her alîyê ve dor lê bipêçe; êdî ew ehlê cehennemê ne 
û ew di wir de ebedî dimînin.” 78

Ji van tiştên ku me hejmartin ev hate fêmkirin; ji bo 
însan bikeve daîra îslamê lazime ku kelîmeya tewhîdê bi 
maneya wî yê eslî bê zanin û fêmkirin û amelkirin.

Têgehên (qewramên) îlah û îbadet divê ku qenc bê 
hînbûn da ku rengê tewhîdê bide heyata însan. Hînbûn 
û amel kirina van têgehan/qewraman (Îlah û Rab) ne 
bi awayê kevneşopîya ji bav û kalan mayî bê fêmkirin. 
Hînbûn û di heyatê de amel kirina van têgehan (Îlah û 
Rab) ger rasterast ji Qur’an û ji sunneta Rasûlullah -aley-

hîssalâtuwesselâm- bê hînkirin û fêmkirin û amel kirin.

 78.   2/Baqara, 80-81
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ŞERTÊN WÊ

Em ê di vê qismê de tarîf û şertên kelîmeya tewhîdê 
bidin dest. Bi rastî, zanîna şertên kelîmeya tewhîdê; herî 
kêm weke zanîn û serwextbûna maneya kelîmeya tewhîdê 
giring e/muhîm e. Kesên ku nizanibe şirk çiye û tewhîd 
çiye û îbadet çiye û îlah çiye şeytan wan kesan bi hêsanî 
û zû dixapîne û dixerifîne.

Weke ku Em ê di rêzên jêr de diyar bikin, şertê tiştekî 
“nebe nebeya” wê tiştê ye. Mesela weke ku destnimêj 
şertê nimêjê ye. Em tev dizanin ku nimêja bê destnimêj 
li îndallah qethîyen ne meqbûl e. Weke vê, eger ji şertên 
Lâîlâheîllallahê yek jî bê terk kirin kelîmeya tewhîdê qet 
tu feyde nade wî kesî ku vê kelîmeyê dibêje.

Em dikarin feydeyên kelîmeya tewhîdê li ser du madeya 
bifesilînin:

1. Feydeyên kelîmeya tewhîdê a li jîyana dinê.

2. Feydeyên kelîmeya tewhîdê a ku li axîretê pêk tên.



82

TARÎFA KELÎMEYA TEWHÎDÊ Û ŞERTÊN WÊ

Feydeyên kelîmeya tewhîdê a li jîyana dinyayê ev in ku 
ew kes êdî dibe ji ûmmeta îslâmê. Ji wê gavê pê de can û 
malên wî di bin emn û emana muslîman de ye.

Feydeya kelîmeya tewhîdê a ku li axîretê pêk tê jî ev e 
ku; ew kes ji ezab û agirê dojê/cehennemê diparêze û 
dibe sebebê wî kesî ku dikeve cenneta bê dawî.

Çawa ku şert û mercên nimêje pêk newe ew nimêj batil 
e û tu feyda wê dê ji xwediyê wê re tune be weke vê; eger 
şert û mercên kelîmeya tewhîdê jî pêk newe ev amel jî 
batil e û tû feyda wê ji xwedîyê wê re tûnê ye.

Di hiqûqa îslâmê de tarîfa şert wiha tê kirin:

“Şert ew tîşte ku; dema ew tune be tiştê ku pê hatibe şer-
tandîn betal dibe. An ew tiştê ku ji holê hat hilanîn hûkmê 
wê tiştê ku pê bixwe hatîye şertandin betal dike.” 1

Destnimêj şertê nimêjê ye. Nimêj dema ku bê destnimêj 
bê kirin ew nimêj batil û fasid e. Dema ku şertê nimêjê 
pêk newe hûkmê wê amelê li îndallah tune ye. Lewre ew 
nimêj ji wê şerta ku dibe sebebê sihheta wê mehrûm e.

Herwiha berî pêk anîna amelekî divê ku şertên wê di nav 
xwe de bihawîne û hetanî dawîya wê amelê jî ewan şerta 
mihafeza bike. Pêkanîna şertên Lâîlâheîllallah jî wisan e. 
mirovek dema ku bêje Lâîlâheîllallah, divê ku şertê wê 
pêk bîne û hetanî nefesa xwe yê dawî li ser vê halê bimîne. 
Gotina wî yê Lâîlâheîllallah enceq di vê rewşê de sehîh 
e û li îndallah dê meqbûl be.

Di mijara şertên Lâîlâheîllallah de nuqteyekî giring jî 
 1.   Wehbe Zuheylî, Usulu’l Fikhu’l Îslamî, 1/104, Abdulkerim Zeydan, We-

cîz, 58
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ev e: Taxutên dewrê berê dixwesti ku xelkên xwe/gelên 
xwe ji Lâîlâheîllallah dûr bigirin.

ِلَهَة ِاٰلًها َواِحًداۚ ِانَّ ٰهَذا َلَشْيٌء ُعَجاٌب َاَجَعَل اْلٰ
“Ma ew îlahan dike yek îlâh. Bi rastî ev tiştekî pir ecêb e.” 2

ى ٰاِلَهِتُكْمۚ ِانَّ ٰهَذا 
ٓ
َواْنَطَلَق اْلَمَلُ ِمْنُهْم َاِن اْمُشوا َواْصِبُروا َعٰل

َلَشْيٌء ُيَراُد
“Giregirên wan ketin tevgerê û wiha gotin: ‘Bimeşin û ji 

bo îlâhên xwe li ber xwe bidin, (di girêdayîbûna wan îlâhên 
xwe de) xweragirin û sebatê bikin. Bêguman tiştê ku ji we 
tê xwestin jî ev e.’ ” 3

ُ َيْسَتْكِبُروَنۙ  ُهْم َكاُنٓوا ِاَذا ۪قيَل َلُهْم َلٓ ِاٰلَه ِالَّ الّلٰ ِانَّ
“Dema ku ji wan re Lâîlâheîllallah dihat gotin qurretîyê 

dikirin.” 4

وا ٰاِلَهِتَنا ِلَشاِعٍر َمْجُنوٍنۜ  ا َلَتاِرُكٓ َوَيُقوُلوَن َاِئنَّ
“Û digotin: ‘Ma em ji bo şaîrekî dîn, dev ji îlâhên xwe ber-

din?” 5

Taxutan di demeke kurt de fêm kirin ku ev xebata wan 
bê feyde ye. Lewre banga Lâîlâheîllallahê, bangeke fitrî 
ye. Kesên guh dide vê bangê di kurahîya qelbê xwe de 
hestên xweşik hes dike. Dema ku sênc û bendên di nav-
bera însanan û daweta tewhîdê de ji holê radibûn, xelk, 
fewc fewc diketin îslâmê.

Taxutan fêm kirin ku êdî wê nikaribin li pêşîya dawa 

 2.   38/Sâd, 5
 3.   38/Sâd, 6
 4.   37/Saffât, 35
 5.   37/Saffât, 36
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Lâîlâheîllallahê bisekinin, serî li rê û rêbazên cûrbicûr 
dan. Xwestin ku naveroka Lâîlâheîllallahê vala bikin. Ew 
her sê tiştên ku kelîmeya tewhîdê li ser gel mûessîr dike, 
bi bandor dike xwestin ku bi însanan bidin jibîrkirin û 
xera bikin.

A yekemîn; maneya Lâîlâheîllallahê tehrîf kirin. Ew 
maneyên wê ya eslî ku bingeha îslâmê ye; weke şirîk 
neçêkirina ji Allah re û tewhîd girtina wî yê di îbâdetê de 
û red kirina/înkar kirina Taxutan tehrîf kirin. Kelîmeya 
Tewhîdê, bi bawerîya muşrîkên Mekkeyê ku digotin “Allah 
xaliq e, raziq e…” wekehev girtin.

A duyemîn, ewan Taxutan şert û mercên kelîmeya tewhî-
dê dan jibîrkirin. Wiha gotin: “Her kî bêje Lâîlâheîllallah 
dê bikeve cennetê.” Belê Lâîlâheîllallah, dibe sebebê ketina 
wî kesî ku vê kelîmeyê gotîye, lê ev jî enceq bi pêkanîna 
şertên wê mimkun e. Berevajî, wê bibe weke nimêja bi 
destnimêj ku ew jî qet tu feyde nade xwedîyê xwe.

A sêyemîn, ewan hêmanên/unsurên ku kelîmeya tewhîdê 
xera dikin dan jibîrkirin. Vê tiştê hînê însanan kirin ku: 
Hema hûn çi jî bikin piştî ku we gotîye Lâîlâheîllallah 
qet tu zerarê nade we. Hetanî hûnê jê feyde jî wergirin.

Taxutên vê dewrê, yên esrî, bi van tehrîf û tewîlên xerab 
kelîmeya tewhîdê îro anîne asteke wisan ku, li ber çavê 
gelek însanan ev kelîme wek tiryak, yanê wek narkotik 
tê nerxandin û xuya dibe.

Rasûlan -aleyhîmûsselâm- duh gelên xwe bi vê kelîmeyê ji xewa 
mirinê hişyar û îhyâ dikirin; lê belê taxutên îro dîsa bi vê 
kelîmeyê gelên xwe bi jehrê dixin û û narkoz/tiryak dikin.
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Ew kesên ku bi vê kelîmeyê dibûn kâbus û xwenereşk; 
lê îro, ew ên vê kelîmeyê dibêjin bi piranî ji Taxutan re 
bûne girêdayîyê dilsozî.

Wêzifeya dawetvanê îslâmê ev e ku; li hember tehrîfa 
sêmend/sêbare, bibe pêşîyê tevgera îhyaya sêmend/
sêbare. Ger bi însanan bide naskirin ku; mane û şert û 
hêmanên/unsurên ku tewhîdê xera dikin çi ne.

I. Înkar Kirina Taxut
Înkar kirina Taxut, nebe nabeya îmanê ye û merca ye-

kemîn a tewhîdê ye. Delîlê vê jî ev ayeta Qur’anê ye:

ِ َفَقِد اْسَتْمَسَك ِباْلُعْرَوِة  اُغوِت َوُيْؤِمْن ِبالّلٰ …َفَمْن َيْكُفْر ِبالطَّ
ُ َس۪ميٌع َع۪ليٌم  اْلُوْثٰقىۗ َل اْنِفَصاَم َلَهاۜ َوالّلٰ

“…Kî taxut înkar bike û îmân bi Allah bîne; wî, xwe bi 
qulpeke zexim ê qetandin jê re tune girtî ye. Allah, (yê ku 
hemû tîştan dibihîze) Semî û (zanayê her tiştî) Alîm e.” 6

Di zimanê Erebî de “َمْن/men” daçeka/edata şertê ye. 
Allah -azze we celle- di vê ayetê de dû mercên qewîgirtina vê 
qulpê rêz dike/dijmêre.

1. Înkar Kirina Taxut

2. Îman Anîna Allah

Ew Qulpa ku qetandîn jê re tune çiye?

Ji mûfessîran Mûcahid -rahîmehullah- dibêje maneya qulpê 
“îman” e. Sûddî jî dibêje maneya wê “îslam”e.

Ibn-i Abbas û Said ibn-î Cubeyr jî dibêjîn maneya qulpê 

 6.   2/Baqara, 256
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“Lâ îlâhe îllallah” e. Enes -radiyallahuanh- jî diyar kiriye ku ma-
neya wê “Qur’an” e. 7

Îmam Kurtubî û Ibn-î Kesîr piştî van şîroveyan neqil 
dikin, dibêjin ku ev şîrove bitemamî li dor maneyekî 
digerin û di navbera wan de tû nakokî tune ye.

Eger li tefsîra eshabîyan -radiyallahûanhûm- û selefê salihîn 
-rahîmehumullah- bi baldarî bê rênîn diyar dibe ku tevlî “qulp” a 
di ayetê de dibore wek “nebe nabeya dîn” bi mane kirine.

Herê, “qulp” a ku qetandin jê re tune îman e û îslâm e 
û kelîmeya tewhîdê ye. Însan ger bixwaze daxilê daîreya 
îslâm û tewhîdê bibe teqez divê înkarkirina Taxut û îman 
anîna Allah -azze we celle- ku di ayetê de bi daçeka şertê derbas 
bûye pêk bîne. Ev şert, ne şertên ku hinek mirovan jiber 
xwe diyar kirine.

Mercê/şertê ketina îslamê, Allah -azze we celle- bi me diyar 
dike ku bi kelîmeya tewhîdê ye. Digel vê yekê mercên vê 
peyvê jî Allah -azze we celle- ji me re diyar kiriye. Di vê mijarê 
de ji însan re heqê hilbijartinê tune.

Kesê ku dixwaze ji amelên xwe feyde bigire û ji bo ew 
amelên wî li gor şerîetê meqbul bibe, muheqqeq divê 
amelên xwe li gorî şertên ku Allah -azze we celle- diyar kiriye 
pêk bîne.

Dema ku me tarîfa şertên nimêjê kiribû, me mîsala 
nimêjê jî dabû. Çawa ku nimêj, bê şertê destmêjê di 
heqîqetê de nabe nimêj; weke vê, ji bo ketina îslamê 
jî merca înkar kirina Taxut eger pêk newe ketina dînê 
tewhîdê ne mimkun e.
 7.   Di tefsîra Ibn-i Kesîr û Îmam Kurtubî’ de li ayeta 256. a sûreya Baqara 

binêrin.
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Rasûlullah -aleyhîssalâtuwesselâm- jî gelek caran bal kişandiye 
şerta înkar kirina Taxut.

“Her kî bêje Lâ îlâhe îllallah û ji xeynî Allah wan kes û 
kusan (yên ku îbadet ji wan re tên kirin) înkar bike can û 
malên wî parastî ye (ji Muslîman re haram e). Hisabê wî jî 
maye li Allah.” 8

Di van hedisên Rasûlullah de -aleyhîssalâtuwesselâm- di rêza 
yekemîn de bi giştî kelîmeya şehadetê cih digire. Di rîwa-
yeta Îmam Muslîm de Rasûlullah -aleyhîssalâtuwesselâm- maneya 
kelîmeya şehadetê bi eşkerehî diyar dike û wiha dibêjê:

“Îslâm li ser pênc tiştan ava ye. Îbadet kirina ji Allah re û 
înkar kirina yên ji xeynî Allah û kirina nimêjê û dayîna zekatê 
û çûna heccê û girtina rojîya meha Remezanê.” 9

Berî îman anîna bi Allah -azze we celle- înkar kirina taxut tê.

Ji van ayetan û hedîsan fêm dibe ku eslê kelîmeya şe-
hadetê û bingeha ku îslâm li ser ava bûye înkar kirina 
Taxutan e.

Ev mijar di Îslamê de, mijareke giring û nebe nabe ye. 
Hûn bala xwe bidîn ayetê, Allah -azze we celle- berî îman anîna 
bi xwe înkar kirina Taxut zikir dike.

• Mirovek, hetanî taxut înkâr neke bi ziman tenê îman 
anîna wî ya bi Allah -azze we celle- pêk nayê û îdîaya wî muh-
tacê îsbatê ye. Lewre di vê rewşê de ew îman, îmaneke 
wisan e ku şirk tevlî wê bûye. Ew şirkeke wiha ye ku ji 
bo xwedîyê xwe zilima herî mezin e. Kesê ku taxut înkar 
nekiribe û bêje “Ez îman bi Allah tînim!” ew kes heqqê 
 8.   Muslim, Kîtabu’l Îman,129
 9.   Muslim, Kîtabu’l Îman,112
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îbadetê, yanê uluhîyyetê di navbera Allah -azze we celle- û 
Taxutan de parve kiriye.

• Di dirêjahiya dirokê de di nav însanan de di mijara 
îman anîna Allah -azze we celle- de bi gelemperî pirsgirêk çê-
nebûne. Di tarîxê de hinek îstisna hene. Lê belê pirsgirêka 
di nav însanan de yê herî giring înkara Taxut û bitenê 
îbadet kirina Allah e -azze we celle-. Dizanin ku xaliq û raziq 
Allah e -azze we celle-, lê belê heqê ubudîyet û uluhîyetê tenê 
bitenê nedane Allah -azze we celle-. Di neqeba xwe û Allah 
de navbeynkarên cûrbicûr çêkirin. Hetanî ku pêxember 
-aleyhîmûsselâm- ji wan re hatin û wana dawetî tewhîdê kirin, 
lê mixabin ewana bûn dijberê pêxemberan.

Ha ji ber vê sebebê Allah -azze we celle- pirsgirêka herî giring 
daye pêş. Allah --azze we celle- dixwaze ku abdên wî dawet û 
teblîxa Rasûlan -aleyhîmûsselâm- rast fêm bikin. Ji vê dawetê 
ne tenê hebûn û yekîtîya Allah -azze we celle- ji xeynî vê yekê; 
dixwaze temamê pêxemberan ewana dawetê vê tiştê kirine 
ku, ewê yekane layiqê îbadetê ye Allahê Wahîdu’l Qehhar 
e. Di vê mijarê de ji bo ku înkar kirina taxut di destpêkê de 
rêz bûye, zehfên muşrîkan dema ku kelîmeya tewhîdê seh 
dikirin dij radibûn û nêzî guhdarî û fêmkirinê jî nedibûn.

A. Şerta Yekemîn A Kelîmeya Tewhîdê Ye Û Bêyî 
Înkar Kirina Wê Ketina Dîn Ne Mimkûn E Çîye?

Taxut; di luxatê de tê maneya “zêde pê de çûn, ji heddê 
xwe derketin” e. Maneya wê ya şer’î jî nêzî van maneyan 
e û ji vê kokê muştaq e, yanê zêde buye.

Îmam Taberî -rahîmehullah- di tefsîra sûreya Baqara, di ayeta 
256. de tarîfa Taxut wiha dike:
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“Mufessîran di maneya taxut de îxtîlaf kirin.

Hin dibêjin ‘Taxut, şeytan e.’ Vê tarîfê bi senedên zexim 
ji Ûmer b. Xettab -radiyallahanh- û ji Mûcahid û ji Dehhaq û jî 
Sûddî neqil dike.

Hin dibêjin ‘Taxut, sêhrbaz e’. Ji Ebû Alî (bi senedê wî 
bixwe) neqil dike.

Hin dibêjin ‘Taxut, berbêj e, yanê kâhîn e.’

Ew ên ku di vê qeneatê de ne vîya ji Said b. Cûbeyr û ji ibnî 
Cureyc neqil dikin.’

Piştî ku van nêrînan diyar dike (Îmam Taberî) wiha dibêjê:

‘Li gor qeneeta min taxut ew e ku dijberî Allah -azze we celle- li 
ser heddê xwe diçe ye û her mabudê ji xeynî Allah -azze we cel-

le- ye. Dixwaze bi zorlêkirina wî (mabudê be) an bi xwestina 
însanan be. Ew mabudê ku ji xeynî Allah -azze we celle- îbadet 
û îteat li wan tên kirin ferq di navbera wan de tune. Her çi 
însan be an şeytan be an pût û sanem an jî tiştekî dîn be’

Ibnu’l Cewzî di tefsîra xwe ya Zadu’l Mesîr de wiha dibêje:

‘Ew kesên ji bo însanan beraliyê rêşaşîtîyê bikin dipeyivin/
mijul dibin û li ber putan disekinin û bejna xwe ji bo wan 
ditewînin, ha evana taxut in.” 10

Ibnî Kesîr di tefsîra xwe de wiha dibêje:

“Taxut, ew şeytanê di sureta însanan de ye. Dema ku di 
navbera însanan de lihevnekirin çêdibin diçin serî didin wan 
û qîma xwe li mehkemeyên wan Taxutan tînin.” 11

 10.   Bnr. Tefsîra Sureya Nîsâ, ayeta 51. (Vê ramanê ji Ibn Abbas neqil 
dike.)

 11.   Bnr. Tefsîra Sureya Nîsâ, ayeta 51.
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Îbnu’l Qayyim el- Cewzî -rahîmehullah- tarîfa taxut wiha dike:

“Taxut ew kes e ku di îbadetê de îteat û girêdayîya dilsozî 
de ji heddê xwe derketîye. Her çi tiştê di nav qewmekî de 
ku bi îteat û ittibayê de ji xeynî Allah -azze we celle- îbadet ji wan 
re tê kirin ha ew tişt taxutê wê qewmê ye.

Ger tu rewşa van Taxutan û van milletan bifikrî wê tu bibînî 
ku bi rastî ekserîyetê însanan îbadetê ne jî Allah -azze we celle- re, 
bilakis ji Taxut re dikin. Bi hûkme Allah -azze we celle- qaîl nabin 
û bi hûkmê Taxut muhakeme dibin. Tabiê hukme Allah -azze 

we celle- nabin lê pêgirtê hûkmê Taxutan dibin.” 12

Ji van tarîfan çi fêm bû?

Fêm bû ku taxut; ew ê ku ji heddê xwe borîye û ji bîr 
kirîye ku ew bixwe jî abdek e û di xwe de hin wesfên 
îlahtîyê dibîne ye. An jî ew ê ku wek rêber û reîs û lîder 
tên dîtin û şopînerên wan/taqîpkarên wan hin wesfên 
îlahtîyê didin wan mezinên xwe, qismekî Taxutan jî ew in.

Şeytan wek taxut hatîye binavkirin: Lewre ew, însanan 
gazî û beraliyê îbadeta heyînîyên ji xeynî Allah -azze we celle- 
ve dike. Sebebê her new’ê şîrk û masîyet û ji heddê xwe 
derketine ew şeytan bixwe ye.

Berbêj/Kahîn jî wek taxut hatîye binavkirin: Lewre ew, 
îdîa dike ku bi tiştên xeybî dizane. Halbukî ji Allah -azze we 

celle- pê ve tu kes bi xeybê nizane.

Sêhrbaz jî wek taxut hatîye binavkirin: Çimkî ew, îdîa 
dike ku feyde û zirar dide însan yahut tiştê ku di holê de 
ye winda dike û tiştê ku tuneye jî ji hê û quwweta xwe 

 12.   Î’lamu’l Muwaqqi’în, 1/65
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mewcûd dike. Halbukî evan bi temamî wesf û xisûsîyetên 
Allah in -azze we celle-.

Ew tiştên ku ji xeynî Allah -azze we celle- (weke gumbet û 
put û peyker û lat û dar û hwd.) îbadet li wan tên kirin jî 
wek taxut hatîne binavkirin: Çimkî îbadet tenê bitenê ji 
Allah re -azze we celle- tê kirin.

Ew bazirgânên dîn jî wek taxut hatîne binavkirin: Lewre, 
dema ku ew dipeyivin ne ji Qur’an û sunnetê mijul dibin. 
Berevaj, ji aqlê xwe û ji hewa û hewsên xwe mijul dibin û 
bi vê awayê pirên însanan ji heqîyê dûr dixin.

Ew kes an jî sazîyên (Qurumên) di nav însanan de bê 
sparteka şer’a şerîf, bi hûkmê xeyrî şerîetê hikûm didin, 
ew jî wek taxut hatîne binavkirin: Çimkî, rayeya hikûm 
dayînê aîdê Allah e -azze we celle-

Weke ku eşkere bû, ûlemayên îslâmê yê dewrên berê 
hem tarîfa taxut kirine hem jî Taxutên di dewra xwe 
de bi ûmmetê dane naskirin. Mesela gotine ku Berbêj, 
yanê Kahîn taxut e. Divê ku em bizanibin ka Berbêj çima 
taxut e? Eger em bi vêya nizanibin em wan taxut bûna 
wan şarlatanên îro bi navê medyum û astrolog û falavêj û 
cindar in nikarin qenc fêm bikin. Hal ev e ku, taxutbûna 
berbêjan/kahînan ji ber wê îdîayên wan e ku dibêjin “em 
bi xeybê dizanin û agahî ji xeybê distînin”. Bi vê îdîaya xwe 
eşkere dikin ku ji heddê xwe diborin û hebuna sifetek ji 
sifetên Allah -azze we celle- di xwe de mewcûd dibînin. Kesê 
îdîa bike ku agahî ji xeybê dide, nav û mekân uslûbên wî 
biguhere jî ew kes taxut bixwe ye.

Bilxese hin kes hene dibêjin taxut ew e ku bi hukmê 
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Allah -azze we celle- hikûm nakin û vê mijarê ji yek awayekî ve 
didin dest. Piştre xuya bû ku ev kesên hanê bi rastî taxut 
nas nekirine û red jî nekirine.

Di vê mijarê de ezê mîsalekî bidim. Berîya demekî kurt 
de ez bi dawetvanekî re hevnasbûm. Wî camêrî di suhbeta 
me de dema ku mijara taxut derbas dibû taxutên îroyîn 
ku muselletê ummeta îslâm bûne bitenê behsa wan dikir.

Behsa Taxutên ku bi navên me binavkirî ne û bi zimanê 
me xeber didin û mûrtedên binkî ne dikir. Dema hevnasîya 
me pêş de çû min dît ku ev heval ji xeynî rayedaran tu 
kesekî û tiştekî wek Taxut nebine.

Heta hin Taxutên ku ji xeynî Allah -azze we celle- li wan îbadet 
têne kirin jî înkar nedikir.

Pê re parêzkarîya hin ji wan Taxutan jî dikir!

Wê demê ez fikirîm, gelo çima wisan e? Piştre min bala 
xwe da û xuya bû ku zehfên însana têgeha Taxut xistine 
tarîfekî pir teng de û ji wan Taxuten ku di derveyê tarîfa 
wan de dimînin bê xeber heyata xwe didomînin.

Bi vê awayê dikevîn rewşekî wisan ku înkar kirina van 
Taxutan li alîyekî, heta parêzerîya wan dikin. An jî dibê-
jin Taxut, itil bitil lazime ku mirovekî wek Nemrûd an 
Firewn xweyaye be!

Nizanin ku ideoloji, partî, sazî, mûessese, şehwet û her 
wekî din jî dibe ku bibin Taxut. Em ê niha li ayetên ku 
têgehên Taxut derbas dibin binêrin û taybetîyên taxut 
diyar bikin.



93

LA ÎLAHE ÎLLALLAH

1. Taxut Ew e Ku Ji Nûra Wehîyê Bi Bal Tarîtîya Kufrê 
Ve Dikişkişîne

وِرۜ  ُلَماِت ِاَلى النُّ ۪ذيَن ٰاَمُنواۙ ُيْخِرُجُهْم ِمَن الظُّ ُ َوِليُّ الَّ َالّلٰ
وِر ِاَلى  اُغوُتۙ ُيْخِرُجوَنُهْم ِمَن النُّ ُهُم الطَّ اُؤ۬ ۪ذيَن َكَفُرٓوا َاْوِلَيٓ َوالَّ

ِۚ ُهْم ۪فيَها َخاِلُدوَن ار ِئَك َاْصَحاُب النَّ
ٓ
ُلَماِتۜ ُا۬وٰل الظُّ

“Allah welîyê/dostê mûmînan e. (Wek tecellîya vê welîtîyê/
dostanîyê) wan ji tarîtîya (kufr û şirkê) bal bi nûra/bi ronahî-
ya (tewhîd û îmanê) ve derdixîne. Welîyên/dostên kafiran 
jî taxut e. Wan ji ronahîya (tewhîd û îmanê) bal bi tarîtîya 
(kufr û şirkê) ve derdixîne. Evana ehlê agir in û wê di wir 
de bêdawî bimînin.” 13

Îmam Taberî di tefsîra vê ayetê de wiha dibêje:

“Allah -azze we celle- dost û alîkarê mû’mînan e. Wana bi ser-
keftîn û alîkarîya xwe kiriye dost. Wana ji tarîtîya kûfrê bal bi 
nura îmanê ve beralî dike. Dost û hevalê kafiran jî ew tiştên 
(weke put û saneman) ku ji xeynî Allah --azze we celle- îbadetê 
li wan dikin in. Wana jî ji nura îmanê bi bal tarîtîya kûfrê ve 
dikişkişîn in.”

Ibn-i Kesir di tefsîra xwe de tiştên nêzî gotinên îmam 
Taberî dibêje û piştre wiha didomîne:

“Ji ber vê yekê kelîmeya nûr wek yekejimar (yanê tekil) 
hatîye amilandîn. Lê kelîmeya zilûmat wek pirhejmar (yanê 
çoğul, bizehfî) hatîye emilandîn. Lewre heq yek e, lê kûfr 
gelekî zêde ne û cûrbecûr in û temamê wan jî tewş û betal in.”

Taybetiya Taxut a yekemîn ev e. Ew Taxut timûdaîm 
wan însanên ku tabiê wî bûne ji Qur’ana ku nûra wehyê 

 13.   2/Baqara, 257
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ye û ji sûnnetê û ji tewhîdê dûr dixe û wan însanan têxe 
zilûmata kûfr û şirkê.

Her çi tişt û kes û kom û sazîyên ev wesfê hanê di wan 
de hebin navê wî û naveroka wî her çi be jî ew Taxut e.

Di vê mijarê de ji dixwazim çend heb mînak bidim.

a. Şeytan

Ûmer B. Xettab -radiyallahanh- Taxut wek şeytan tefsîr kiriye. 
Lewre şeytan li ser rûyê erdê çavkanîya temamê şer û 
xerabîyan e. Çawan ku di hizûra Allah -azze we celle- de pey-
man dabû û mûhlet xwestibû a niha, di vê lehzê de jî bi 
xurifandina însanan meşxûl e.

َقاَل َما َمَنَعَك َالَّ َتْسُجَد ِاْذ َاَمْرُتَكۜ َقاَل َاَن۬ا َخْيٌر ِمْنُهۚ َخَلْقَت۪ني 
ِمْن َناٍر َوَخَلْقَتُه ِمْن ۪طيٍن َقاَل َفاْهِبْط ِمْنَها َفَما َيُكوُن َلَك 
اِغ۪ريَن َقاَل َاْنِظْر۪نٓي  َك ِمَن الصَّ َر ۪فيَها َفاْخُرْج ِانَّ َاْن َتَتَكبَّ

ا َاْغَوْيَت۪ني  َك ِمَن اْلُمْنَظ۪ريَن َقاَل َفِبَمٓ ِاٰلى َيْوِم ُيْبَعُثوَن َقاَل ِانَّ
ُهْم ِمْن َبْيِن َاْي۪ديِهْم  ِتَينَّ ْقُعَدنَّ َلُهْم ِصَراَطَك اْلُمْسَت۪قيَمۙ ُثمَّ َلٰ َلَ
اِئِلِهْمۜ َوَل َتِجُد َاْكَثَرُهْم  َوِمْن َخْلِفِهْم َوَعْن َاْيَماِنِهْم َوَعْن َشَمٓ
ًما َمْدُحوًراۜ َلَمْن َتِبَعَك ِمْنُهْم  ِك۪ريَن َقاَل اْخُرْج ِمْنَها َمْذُؤ۫ َشا

َم ِمْنُكْم َاْجَم۪عيَن ْمَلَٔـنَّ َجَهنَّ َلَ
“(Allah) got: ‘Digel min emrê secdekirinê li te kir, ew çi bû 

nehişt tu herî secdê? (Îblîs) got: ‘Ez ji Âdem çêtir im. (Lewre) 
te ez ji agir xuliqandim, Âdem jî, ji herîyê xuliqand.’ (Allah) 
got: ‘(Hema vê gavê) ji wê derê dakeve! Ne heddê te ye ku 
dikeve tu li wir quretîyê bikî! (Derhal) dakeve! (Lewre) tu 
ji riswayan/ji sernewqan î.’ Got: ‘Heta roja ku (însan) ji nû 
de vedijin muhletê bide min.’ (Allah) got: ‘Bêguman tu ji 
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yên muhletdayîyan î.’ Got: ‘Ji ber ku te ez rêwinda kirim, ez 
ê jî ji bona ku berê wan (însanan) bi rêşaşîyê ve bidim li ser 
rêya te ya rast rûnêm.’ ‘Paşê ez ê muheqeq ji pêş wan û ji pişt 
wan ve û ji rastê wan û ji çepê wan ve nêzîkê wan bibim/xwe 
di ber wan re bikim. Tu yê pirên wan ji şikurdaran nebînî.’ 
(Allah) got: ‘Bi riswayî û qewirandî ji wê derê (ji cennetê) 
derkeve. Ji wan (însanan) kî bide pey te ez ê cehennemê bi 
wan tije bikim.’ ” 14

Rêya Allah -azze we celle- yek e. Ew jî îslâm e ku bi wehîyê 
diyar bûyî ye. Ew rêyên ji xeynî vê bi temamî rêyên rê-
şaşîtî û tarîtîyê ne. Weke ku em ji Rasûlullah -sallallahu aleyhi 

ve sellem- hîn bûne li ser her rêyekî şeytanek heye û însana 
gazî wan rêyên batil û tarî dike.

َق  ُبَل َفَتَفرَّ ِبُعوا السُّ ِبُعوُهۚ َوَل َتتَّ َوَانَّ ٰهَذا ِصَرا۪طي ُمْسَت۪قيًما َفاتَّ
ُقوَن  ُكْم َتتَّ يـُكْم ِب۪ه َلَعلَّ ِبُكْم َعْن َس۪بيـِل۪هۜ ٰذِلُكْم َوّصٰ

“Rêya min a rast ev e. Bidin pey wê (rê yê). Nedin pey rêyên 
ku (we) ji rêya wî (ji rêya Allah a rasterast) vedigerîne. Bi 
vêya şîret li we kir. Hêvî heye ku hûn xwe biparêzin.” 15

Ibnî Mes’ud -radîyallahûanh- wiha qise dike:

“Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- rojekî li ser erdê xêzekî ki-
şand û piştre wiha got: ‘Ev, rêya heq e ku li ser îstîqametê ye.’ 
Piştre li rast û çepê wê hin xêzên di kişand û wiha got: ‘Ev 
xêzên hanê ew rêyên ku li ser devê her yekî ji wan şeytanek 
heye, ew rê ne.’ Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- piştre wê ayetê 
(En’am/153) xwend.” 16

 14.   7/A’raf, 12-18
 15.   6/En’am, 153
 16.   Îmam Ahmed, 4437
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Weke ku ji ayetê jî fêm dibe rêya Allah -azze we celle- wek 
yekejimar (yanê tekil) hatîye amilandîn. Ji bo wê “Nûr” 
û “Rê” hatîye gotin. Lê kelîmeya zilûmat wek pirhejmar 
(yanê çoğul, bizehfî) hatîye emilandîn. Ji bo wê jî “Tarîtî” 
û “Rêyân” tê gotin. Lewre heq yek e û ji Allah e -azze we celle-. 
Menba û çavkanîya wê yek e. Lê her new’ê batil di eslê 
xwe de ji şeytan e. bi qasî jimara şeytanan gelekî zêde ne 
û cûrbecûr in û temamê wan jî tewş û betal in.
Derketina Ji Tarîtîyan Wê Çawa Pêk Bê?

Ji bo derketina ji tarîtîyên kûfrê bi bal ronahîya wehîyê 
ve yek rêyek tenê heye, ew jî tabî’bûna wehîyê ye. Allah 
-azze we celle- ji bo abdên xwe ji tarîtîyên kûfrê derêxe Kîtêbân 
nazil kirîye û Rasûlân -aleyhîmûsselâm- şandiye.

ُلَماِت ِاَلى  اَس ِمَن الظُّ آلٰر۠ ِكَتاٌب َاْنَزْلَناُه ِاَلْيَك ِلُتْخِرَج النَّ
ِهْم ِاٰلى ِصَراِط اْلَع۪زيِز اْلَح۪ميِد وِر ِبِاْذِن َرّبِ النُّ

“Elîf, Lam, Ra. Ev (Qur’an) kitêbek e, ji bo ku tu bi destûra 
Rabbê wan, însanan ji tarîtîyê derxînî ber bi ronahîyê ve û 
wan bigihînî rêya (wî Allah ê) Hamîd û Azîz ve me ji te re 
nazil kirîye.” 17

َناٍت ِلُيْخِرَجُكْم ِمَن  ُل َعٰلى َعْبِد۪هٓ ٰاَياٍت َبّيِ ۪ذي ُيَنّزِ ُهَو الَّ
ٌف َر۪حيٌم َ ِبُكْم َلَرُؤ۫ وِرۜ َوِانَّ الّلٰ ُلَماِت ِاَلى النُّ الظُّ

“Ew ê ji bo ku we ji tarîtîyê derxîne ronahîyê, ji abdê xwe 
re ayetên eşkere şandiye ew e. Bi rastî Allah ji we re Raûf û 
Rahîm e.” 18

۪ذيَن ٰاَمُنوا  َناٍت ِلُيْخِرَج الَّ ِ ُمَبّيِ َرُسوًل َيْتُلوا َعَلْيُكْم ٰاَياِت الّلٰ
 17.   14/Îbrahîm, 1
 18.   57/Hadîd, 9
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وِرۜ َوَمْن ُيْؤِمْن  ُلَماِت ِاَلى النُّ اِلَحاِت ِمَن الظُّ َوَعِمُلوا الصَّ
ْنَهاُر  اٍت َتْج۪ري ِمْن َتْحِتَها اْلَ ِ َوَيْعَمْل َصاِلًحا ُيْدِخْلُه َجنَّ ِبالّلٰ

ُ َلُه ِرْزًقا  َخاِل۪ديَن ۪فيَهٓا َاَبًداۜ َقْد َاْحَسَن الّلٰ
“Allah ji bo ew ên ku îman anîne û amelên salih kirine, ji 

tarîtîyê bi bal ronahîyê ve derxîne pêxemberê xwe ku ayetên 
Allah bi eşkerehî dixwînin şand. Kî îman bîne û amelên salih 
bike, Allah wî dixe cennetê ku di binî de çem diherikin. Wê 
di wir de bêdawî bimînin. Bi rastî Allah ji wan re rizqekî 
xweş çêkirîye.” 19

Dema ku Âdem -aleyhîsselâm- hat ser rûyê dinyayê di serê 
ewwil de vê qaîdeyê seh kirîye:

ُكْم  ِتَينَّ ا َيأْ ۚ َفِامَّ َقاَل اْهِبَطا ِمْنَها َج۪ميًعا َبْعُضُكْم ِلَبْعٍض َعُدوٌّ
َبَع ُهَداَي َفَل َيِضلُّ َوَل َيْشٰقى َوَمْن َاْعَرَض  ي ُهًدى َفَمِن اتَّ ِمّن۪

ْك۪ري َفِانَّ َلُه َم۪عيَشًة َضْنًكا َوَنْحُشُرُه َيْوَم اْلِقٰيَمِة َاْعٰمى َعْن ِذ
“Got: ‘Hûn hemû wek neyar ji wê derê dakevin (ser rûyê 

erdê). Wê ji we re hîdayetek ji cem min were. Kî jî bide pey 
hîdayeta min êdî ew rêşaş û bedbext nabe. ‘Kî jî ji zikra min 
(ji kitêba ku min şandîye) rû vegerîne bêşik ji bo wî jîyaneke 
teng û tarî heye û em ê wî roja qiyametê wek kor bivejînin/
heşir bikin.” 20

Kesên dikarin li hemberî berevajîkirina wî xwe diparêzin 
ew in ku bi sedeqet girêdayîyê hîdayeta ji cem Allah -azze we 

celle- hatîye, yanê girêdayiyê Qur’an û sûnnetê ne. Rêyên ji 
xeynî hîdayeta ku ji cem Allah -azze we celle- hatîye temamên 
wan ‘rêyên şeytanî’ ne. Xwediyê wan rêbazên xeyrî îslamê, 

 19.   65/Talaq, 11
 20.   20/Tâ-Hâ, 123-124
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rêbazên xwe her bi çi binav bike jî ferq nake. Daxwaz û 
amelê şeytan ew e ku însan ji nûra îslamê derêxe û bil 
bal zilûmata kûfr û bidet û heram û fisqê ve hilbikişîne.

Ji ber ku ev wesfa ha tê dê mevcud e ew (şeytan) serokê 
taxutan e, sertaxut e.
Li Şeytanên Însî Dîqat Bikin!

Em bi tevahî wî şeytanê/wî îblîsê ku ji agir xuliqîye û bi 
me xuya nabe û weswese dide însan dizanin û pê agahdar 
in. Herwiha şeytanên di suretê benîâdem de xuya dibi jî 
hene. Ewan bi navê “Şeytanên Insî” binav dibin.

ْنِس َواْلِجّنِ ُيو۪حي  ا َشَيا۪طيَن اْلِ َوَكٰذِلَك َجَعْلَنا ِلُكّلِ َنِبّيٍ َعُدوًّ
َك َما  اَء َربُّ َبْعُضُهْم ِاٰلى َبْعٍض ُزْخُرَف اْلَقْوِل ُغُروًراۜ َوَلْو َشٓ

َفَعُلوُه َفَذْرُهْم َوَما َيْفَتُروَن
“Her wiha me ji her pêxemberî re şeytanên ji cin û însanan 

kirine dijmin. Ji bo ku hev bixapînin gotinên xemilandî telqîn 
dikin/pistepist dikin. Eger Rabbê te bixwesta nikaribûn ev 
bikirana. Êdî tu wan û tiştên ji ber xwe çêkirine bi serê xwe 
bihêle.” 21

Şeytanên însî dişibin me û weke me diaxivin û di navbera 
me de dijîn. Wêzifeya wan û ew şeytanên cinnî weke hev 
in. Ji bo însanan batilê dixemilînin. Mirovan gazî rêyên 
geyrê wehîyê dikin. Ev çeşîdê şeytanan geh li ser ekranê 
televizyonan e, geh li ser mînberên xutbê ne, geh jî li 
koşeyên rojnameyan de însanan didin ber jehrê.

Rêya naskirina van Taxutan û parastina ji wan a herî 
muhîm ev in:

 21.   6/En’am, 112
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a. Zêdekirina tîlaweta Qur’ana Kerîm

b. Bi hûrgilî hînbûna sîyer û sûnneta

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-.

Kesê ku heq bizanibe wê batil jî qenc nas bike. Lewre 
heq yek e. Naskirin û fêm bûna heq pir hêsan û ronak û 
apaşkere ye. Eslê wê her çi bibe jî tiştên xeyrê wê batil û 
tarî e nefêmbar e. Kesê ku gazî wan rêyan dike jî şeytanek 
însî an cinnî ye û ew taxut bixwe ye.

b. Dawetvanên Dînê Demokrasîyê (Partîyên Sîyasî)

Li îndallah bitenê yek metod û şeklê rêveberîyê heye: 
Ew jî rêveberîya şer’î û rabbanî ye ku temamê însanan 
teslîmê emrê Allah -azze we celle- dibin û tabiê hûkmên wî 
dibin û serwerî jî bê qeyd û şert didin wî -azze we celle-.

Qanûna bingehîn/dustûra vê rêveberîyê Qur’an û sûn-
neta Rasûlullah e -aleyhîssalâtuwesselâm-.

Di nûra wehîyê de rayeya qanundanînê jî aîdê Allah e 
-azze we celle-. Ji ber ku Allah -azze we celle- xaliq û razîqe însanan 
e xwediyê rayeya emîrdayîn û qedexe kirinê jî ew e.

ُ َربُّ اْلَعاَل۪ميَن ْمُرۜ َتَباَرَك الّلٰ …َاَل َلُه اْلَخْلُق َواْلَ
“…Dîqat bikin/Bala xwe bidin! Xuliqandin jî emir jî aîdê 

wî ye. Ew Allahê Rabbê aleman e, çi qas mezin e.” 22

Rabbê me wiha ferman kirîye û bi me daye zanîn ku 
rêya rast û dînê mustaqim ev bixwe ye.

ُم  يُن اْلَقّيِ اُهۜ ٰذِلَك الّد۪  ِايَّ
ٓ وا ِالَّ ۜ َاَمَر َالَّ َتْعُبُدٓ ِ ٰ …ِاِن اْلُحْكُم ِالَّ لِلّ

اِس َل َيْعَلُموَن َوٰلِكنَّ َاْكَثَر النَّ
 22.   7/A’raf, 54
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“…Hukim bitenê aîdê Allah e. Wî emir kirîye ku hûn ab-
dîtîyê/îbadetê jê pê ve ji tu kesî re nekin. Ha ev e dînê ras-
terast. Lê pirên însanan nizanin.” 23

Çawan ku di dirêjahîya tarîxê de çêbuye îro jî hinek Fi-
rewnê modern muselletê millet bune da ku wana ji nûra 
wehîyê bi bal hezek û teqna kûfr û şirkê ve bikişkişînin. 
Navê wan jî ji navê muslîmân e. Ji bo meşrûiyeta daxwazî-
ya îlahtîya xwe, bi teretûra hakimîyeta gel berê însanan 
didin sindoqan û dikîn ku însan li gor pêwistîyên dînê 
demokrasîyê ray bidîn wana.

Bi rastî yên ku cara yekemîn vê karê kirine ne ev in. 
Îdîaya îlahtîyê de pêşîyê wan yek jî, kalîkê wan Firewn 
e. Wî jî berî çend qerna wekî nevîyên wî yên îroyîn vê 
îdîaya xwe dianî ser ziman. Fîrewn ji nevîyên xwe yên îro 
êdî bimêrxasî û eşkerehî wiha digot:

ۚ َها اْلَمَلُ َما َعِلْمُت َلُكْم ِمْن ِاٰلٍه َغْي۪ري َوَقاَل ِفْرَعْوُن َيٓا َايُّ
“Firewn got: Gelî giregiran! Ez ji bo we ji xwe pê ve îlahekî 

din nas nakim…” 24

Fîrewn, xwe ne dixist pişt perdeyên weke “demokrasî û 
serwerîya (hakîmîyeta) gel”, rasterast û bi aşkerehî îdîaya 
îlahtîyê dikir.

ۘ ْعٰلى ُكُم اْلَ َفَقاَل َاَن۬ا َربُّ
“(Fîrewn got): Rabbê we yê herî mezin ez im.” 25

Dem pêş de çû û ev aşkerehî winda bû. Taxutan jî rêbazên 
nipînû saz kirin da ku gel bi van teretûran ji vê xewa xefletê 
 23.   12/Yûsuf, 40
 24.   28/Qasas, 38
 25.   79/Nazîat, 24
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hişyar nebe. Weke ku me got, taybetîya Taxut a yekemîn 
ew e ku însanan ji nûra wehîyê bal bi tarîtîya kûfr û şirk û 
fisqê ve hildikişîne. Belê, nûra wehîyê ev ayet e:

…ۜ ِ ٰ …ِاِن اْلُحْكُم ِالَّ لِلّ
“…Hukim bitenê aîdê Allah e…” 26

Tarîtiya kûfrê jî ev destûr e:

“Serwerî (hakimîyet) bê qeyd û şert aîdê gel e.”

Kesên demokrat dixwazin ku me ji rê û rêbazên rêveberî-
ya îslâmî dûr bixin û di heman demê de me gazî pergal 
û rêveberîya demokratîk bikin. Ha bi vê tevgerên xwe ji 
heddê xwe diborin û ew bixwe jî dibin taxut.

c. Sazîyên Ku Perwerdehîya Dijî Îslamê Didin

Bê guman di mijara perwerdehîyê de rêbazekî wehîyê jî 
heye. Di ronahîya îslamê de kesê muslîm tenê bitenê Allah 
-azze we celle- tazîm û takdis dikin û enceq jê rê îbadetê dikin.

۪ذي َخَلَقۚ َك الَّ ِاْقَرْا ِباْسِم َرّبِ
“Bi navê wî Allahê ku xuliqandiye bixwîne.” 27

Zarok di jîyana însan de heyînîyên herî birûmet in. Di 
sazîyên perwerdehîyê ku însanên me zarokên xwe dişînin 
wan de wezîyetek pir cuda heye. Zarok her roj ji bo ayîna 
tazîm kirina taxutê mirî ger di rawestina rêzgirtînê de 
amade bibe. Tenê rawestina rêzgirtinê têr nake ger di 
merasîma sondxwarinê de jî peymana xwe her roj dubare 
bike: ”Ez ê tabiê wî (Taxutî) bibîm, rêya ku ji me re vekiri-
ye ez ê bişopînim, hwd…”

 26.   12/Yûsuf, 40
 27.   96/Alaq, 1
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Di ronahîya wehîyê de tiştê yekemîn ku ji însana re 
bê hînkirin tewhîd e. Lê ew sazîyên perwerdehîye ku 
hêlînên kûfr û şirkê ne di roja yekem, seata ewil de Taxut 
bi zaroka dinasînin.

Zarok hêj kelîmeya tewhîdê hîn nebûyî prensip û înqila-
bên Taxut û demokrasî û laîktî û neteweperwerî dialime. 
Gelo dê û bavên van zarokan qet nafikirin?

Ev perwerdehîya di dibistana serake de fitretê zarokan 
xêra dike û wana ji nûra wehîyê dûr dike û dikişkişîne 
hezeka şirk û kûfrê ve.

Nexwe di nav sazîyên perwerdehîyê de wesfên Taxut 
mewcud in. Lewre çawa me diyarkir ev perverdehîya 
laîkî van zarokên nûrîcan ji ronahîya îslamê dûr dike û 
bi bal tarîtîya kûfrê ve beralî dike û diherikîne. Bi rastî 
meqseda perwerdehîyê bûyîna ji Rabbanîyan e.

ُموَن اْلِكَتاَب َوِبَما ُكْنُتْم  َن ِبَما ُكْنُتْم ُتَعّلِ اِنّي۪ …َوٰلِكْن ُكوُنوا َربَّ
ۙ َتْدُرُسوَن

“…Lê belê (ew pêxember wiha dibêje): ‘Ji bo xatirê wê 
kitêba hûn dixwînin û hûn hîn dikin ji Rabbê xwe re bibin 
abdên xalis.’ ” 28

Rabbanî ew kese ku bi her awayî mutîê emrê Rabbê 
xwe ye. Xwe nezirê rabbê xwe dike. Rêbaza perwerdehîya 
rabbê xwe dipejirîne û di dîn de dibe xwedî îlm û dînê 
Allah hînê însanan dike.

Perwerdehîya îslâmê li ser sê esasan e.

 28.   3/Alî-Îmrân, 79
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Pêşî îmân û piştre Qur’an û di dawî de jî Sûnnet tê hîn-
kirin.

Cundeb b. Abdullah -radîyallahûanhu- wiha dibêje:

“Em hinek xortên bi Rasûlullah -aleyhîssalâtuwesselâm- re bûn. Em 
pêşî îmân (tewhîd) hîn dibun. Pîştre Qur’an hîn dibun û bi 
vêya jî îmâna me qewî dibû.” 29

Huzeyfe b. Yeman -radîyallahûanhu- eshabîyan wiha dinasîne:

“Bêguman emanet/îmân, ket dilê însanan. Piştre Qur’an 
hîn bûn û piştre jî berê xwe dane sunnetê…” 30

Mixabin ew însanên ku înkar kirina taxut pêk naynin û bi 
kelîmeya tewhîdê nazeliqin, pê re ji ber zilim û nankorîya 
xwe dijberîya emrê Allah -azze we celle- zarokên xwe bi destên 
xwe radestî van hêlînê şirkê dikin.

Di ronahîya wehîyê de pêkhênera bingeha sîstema ra-
manên însan Qur’ana pîroz e. Ev, bê şik û bê guman rast 
e. Di vê de qet xeletî û betalî tune.

Lê belê di van sazîyên hêlîna kûfrê de rewş gelekî cuda ye. 
Li van deran bitenê aqlê însan tazîm û takdîs dibe. Tiştê 
bi aqlê însan bikeve ew tişt li gor wana pîroz e. Tiştên ku 
bi aqlê însan nekeve ew tişt jî merdud e.

Wek mîsal em dikarin evan sazîyên perwerdehî a fermî/a 
resmî bidin. Di madeya (2.) dûyemîn a Qanûna Perwer-
dehîya Neteweyî 31 de wiha dibêje:

“Meqseda perwerdehîya neteweyî ya Tirk ev e: Her ferdê 
miletê Tirk, divê bidilsozî girêdayîya prensip û înqilabên 
 29.   Îbnî Mace, 61
 30.   Buxarî, 6497; Muslîm,143
 31.   Millî Eğitim Kanunu
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Atatürk bibe. Divê her ferd girêdayîyê neteweperwerîya 
Atatürk bibe ku çarçoveya wê jî di qanûna bingehîn de di-
yar bûye. Pewiste ku her ferd, rûmetên miletê Tirk a rêwiştî 
(exlaqî) û însanî û çandî û manewî bipejirîne û biparêze û 
pêş ve bibe û di heman demê de hez malbata xwe û welatê 
xwe û qewmê xwe bike û heta jê tê evan rûmetan herî bilind 
bike. Her ferd divê wezîfe û mesulîyeta xwe a li ber dewleta 
Tirkîye ya demokratîk û laîk û civak û hiqûqî û ewan prensî-
bên hiqûqên mirovatîyên û ev prensîbên eslî ku paristîyê 
qanûna bingehîn in qenc bizanibin…”

Di eynî qanûnê de di beşa “Armanca Perwerdehîya Netewî 
ya Gelemperî (Made: 5)” de wiha dibêje: Di îstîqame-
ta armanc û prensîbên Perwerdehîya Netewî de ger ev 
xisûsên hanê pêk bên: Pejirandina prensîb û înqilabên 
Atatürk… Pêkanîna girêdayîbûna Qanûna bingehîn a 
Komara Tirkîye û prensîbên demokrasîyê… Rêzgirtina 
heq û mafên mirovahî û heqên zarokan û heqên mirovên 
din… Qazanckirina hişmendîya bûyîna takekesî/ferdî…

Weke ku fêm bû xwendegeh û dibistanên girêdayîya 
pergala laîkî, armanca perwerdehîya xwe bi eşkerehî dixe 
holê. Herwiha îro tîştên ku di nava van dibistanan de pêk 
tên di îstîqameta vê armancê de ye.

Meqseda wan ji hîndarîya matematik û tirkî û fennê 
zêdetir, hîndarî û pejirandina îdeolojîya fermî û gihan-
dina zarokan li ser bîr û bawerîya kemalîzmê ye. Bi rastî 
ev xisûs jî tiştekî fêhmbar e. Çawan ku hêvî û meqseda 
îslâmê; gihandina ferdên mûmîn û muwahhîd û rabbanî 
ye, weke vê pergal û rejimê geyrê îslâmê jî daxwaz dikin 
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ku neslên wisan bigihînin ku ew nesil bi dilsozî girêdayîyê 
rejim û îdeolojîyên wan bin.

Ji bo ku însanan ji xwe re bikin evd û kole her sîstema 
Taxutî xwedî rêbaz û metodên cûr bi cûr in. Firewnên 
îro jî, ji bo ku însanan bixapînin muhtacê sêhrbazan in. 
Ew sêhrbaz ku bi sihrên xwe di navbeyna heq û xelkê de 
dibun perde. Firewnê îro ji bo perde danîna navbeyna 
heq û xelkê de êdî sazîyên perwerdehî û yên olî/dînî 
bikartînin.

Gelo Taxutên îroyîn ji bo ku zehfî hez gelê xwe dikin 
wiha ehemmîyetê didîn perwerdehîyê?

Pir aşkereye ku ev Taxut herûdaîm menfaetên xwe li 
pêş digirin.

Lewre ev sazîyên perwerdehîyê dezgehên sîsteme ne 
da ku çi zarok û çi mezîn însana ji xwe re bike evd û kole.

Delilê herî aşkere ev e: Zarokên xwendevan her sibeh 
li hafa put bi navê merasîmê rawestina rêzgirtinê dikin 
û tazîmê nîşan didin ku ev merasîmên ha jî çeşîdekî îba-
detê yê.

Beşdarînebûna van merasima li gor sîstemê qebehetekî 
pir giran e. Ji ber vê sedemê ew zarokê ku beşdarî merasîmê 
nabe tê cezakirin. Ji cezaya îqaz kirine hetanî avêtina ji 
dibistanê tê dayîn. Ew zarokê bi vê awayê tevbigere bi 
îqaz û dûrketina dibistanê jî xelas nabe. Ev tevgera wî wê 
di pêşerojê de jî derkeve pêşîya wî.

Ekserîyetê mamosteyên di nava van dibistanan de we-
zifedar in, fikir û aqîdeya kûfrê têxin zihin û qelbê wan 
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zarokên biçûk. Ew zarok ku hêj nizanin qencî û xerabî ji 
hevdu veqetînin.

Ev peyv û amelên kûfrê ku di pêşeroja xwe de wê bikar-
bînin tevlî van gotin û amelan ewê xwe hê jî wek muslîm 
bihesibînin

d. Dîyanet

Navê wê her çibe, ew sazîyên ku însanan ji ronahîya 
wehîyê derdixe û gazî tarîtîya kûfrê dike taxut bixwe ne.

Weke ku tê zanîn Serokatîya Karubarên Dîyanetê proje-
yekî vê Komarê bû. Di dewra ku Qur’ana Kerîm û Erebî 
û banga şerîf û cil û libasên îslâmî û perwerdehîya med-
reseyan hatibûn qedexe kirin, tiştekî pir ecêb û fikirîner 
e ku qadroyên Komarê rabûn ev teşkîlata dîyanetê saz 
kirin. Zihnîyeteke wisan ku çi tiştê îslâmî hebe li dijî wê 
herb îlan kirîye, lê di heman demê de teşkîlateke olî/
dînî (SKD) 32 saz dike. Bersiva vê pirsê bila mirovekî ji 
qadroyên avakar ên Komarê û Dîyanet bide.

Ahmet Hamdî Başar ku şêwirmendê Atatürk bû, wiha 
dibêje:

“Me nexwest ku dîn (îslâm) bi tevahî bavêjin derveyê jîyana 
civakî. Berevaj pêwiste ku dîn di bin emrê înqilabê (înqila-
ba Kemalîst) de bê vejandin. Em bi terk kirin û xerakirina 
camîyan û di şuna wan de bi avakirina konên gel (Halkev-
leri) nikarin pêş ve biçin û bigêjin armanca xwe. Divê ew 
camîyên ku gel di wan de dicivin, em wana vegerînin konên 
gel (Halkevleri) ên modern da ku em bikaribin denge xwe 
bigihînin xelkê. Bi vê awayê Em ê hêj çêtir bikaribin aliman 
 32.   Serokatîya Karûbarên Dîyanetê (Diyanet İşleri Başkanlığı-DİB)
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ji holê rakin. Wê gavê êdî her kesê zane û nezan wê bikaribe 
der heqê dîn de hikûm û fitûyan bide.” 33

Fêm bû ku meqset, dînê îslâma ezîz têxin xizmeta dewltê 
û camîyan weke konên gel bi armanca propogandayê 
biemilînin.

Serokê Karûbarên Dîyanetê a borî di hevpeyvîneke ku 
pêre hatibû kirin de wiho digot:

“Dîyanet, li ser temela qanûna bingehîn ava bûye û wek 
projeya eslî ya Komarê hatîye sazkirin… Wezîfeya ku qanûna 
bingehîn daye me bellî ye… Qet tu pirsgirêkeke Dîyanetê bi 
rehmetîyê Atatürk û bi prensîbên eslî ya Komarê û bi laîktîyê 
tune ye… Em bi meteqebata gelê xwe ji bo ku agahîyên 
dînî yên rast ji xwe re bikin bingeh tiştên (fikir û ramanên) 
ku dinya me yê muasir ji têxin holê didin ber çavê xwe û bi 
awayeke herî qenc wêzifeya xwe bi rê ve dibin.” 34

Niha fêm bû; Serokatîya Karûbarên Dîyanetê ji bo xa-
tirê ku prensîb û înqilabên Atatürk wek meşrû nas bibe 
hatîye avakirin.

“Xayeya avakirina Serokatîya Karûbarên Dîyanetê yek jî ev e 
ku di nava gel de bibe sed û benda teesuba dînî û disîplîneke 
manewî di nava civakê de pêk bîne.” 35

Bi rastî îro ev civaka ku daweta tewhîdê li wan tê kirin 
xwe ji daweta tewhîdê dûr dikin û rû vedigerînin. Hinceta 
wan jî ev e: “Ew qas salê ez diçim camîyê û me tiştekî wiha 
ji seyda seh nekiriye!”
 33.   Ahmet Hamdi Başar, “Atatürk’le Üç Ay ve 1930’dan Sonra Türkiye”
 34.   Rojnameya Yeni Şafak, Mehmet Gündem, Hevpeyvîn, 02/Berfanbar 

(Kânûn)/2006
 35.   Mehkemeya Qanûna Bingehîn, 1972/76
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Tewhîd, bi rastî meqseda xuliqandina însanan e û di 
heman demê de ji bo rejimên batil jî dibe sebebê tirsê. 
Ji ber vê sedemê jî aqîda tewhîdê bi hostatîyeke şeytanî 
veşartine. Hetanî wisan ku îro ev xelk aqîda tewhîdê weke 
fikir û ramaneke xeyrê îslâmê dibînin. Hebûn û xebata 
dîyanetê jî di vê çarçovê de di navbera tewhîd û xelkê de 
bûye sênc û bend.

Ehlê batil helbet wêzifeya xwe dikin. Li dijî Allah -azze we 

celle- ji heddê xwe diborin û bi projeya “Dînê li dijî dîn” re 
însanan ji nûra wehîyê dûr dixin.

Ji bo muwahhîdan hewceye ku serê pêşî ji wan camîyên 
ku di hûkmê Mescîdu’d-Dirar de ne xwe biparêzin. Divê 
mûmînên ehlê tewhîd, mescîdên wisan vekin ku di wan 
mescîdan de Allah -azze we celle- bê tewhîd kirin û taxut bê 
red kirin û aqîda tewhîdê û sunneta Rasûlullah -aleyhîs-

salâtuwesselâm- di wan deran de bê hînkirin.
e. Televizyon û Înternet û Ekranên Dîjîtal

Em di serê ewil de vê xisûsê diyar bikin ku alet û amrazên 
weşan û ragihanê (televizyon û kompîtur û hwd.) di eslê 
xwe de ne heram in. Lê bikaranîna bi awayê îroyîn ketiye 
rewşeke wisan ku zêde herimîye.

Ger di şixulên bifeyde û karên îslamî de xweşik e. Cihên 
ku bi vê meqsed û armancê bikartêanîn hindik bin jî hene.

Mijara me bikaranîna televizyonê ya dewra me ye.

Di ronahîya wehîyê de û di her halûkarî de her bav ji 
malbata xwe mesûl e. Divê bi awayekî ku Allah -azze we 

celle- ji wan razî be zarokên xwe talîm û perwerde bikin û 
terbîya îslamê bidin wan.
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Mixabin di van demên dawî de bi sedemên nediyarî, 
bavan ew mesulîyeta ku Allah -azze we celle- wan pê binbar 
kiriye avêtine pişt guhê xwe û vê berpirsiyarîyê ji înternet 
û ji televizyonê re hiştine. Em dizanin ku televizyon û 
înternet îro di rewşeke wisan de ne ku di jîyana însanan 
de dibe rêberê rê û rêbaz ji wan re.

Hema her deqîqe û lehzeyên weşana televizyonê tersê 
îslamê ye. Digel vê yekê ev mîrate, di nav malan de li quncê 
odeya de a herî mimtaz cih digire. Wekî mamosteyekî 
birûmet, aîle û malbat bitemamî tevlî zarokan bîst û çar 
saet weke ku li ser rihleyên talîma xwe de diborîne.

Serê sibehê zarokên hêj çavên wan di xew de ne, wê 
bibezin hafa televizyonê an jî înternetê.

Tu dibêjî qey bereketa malê bi wan e û destpêka rojê 
ne bi “Bismillah!” bi televizyon û înternetê dikin. Zehfê 
însanan jiyana xwe li gor bernameyên televizyon û înter-
neta rêkupêk dikin.

Li gorî wan kesan nimêj tê qeza kirin, lê qezaya rêzefilî-
ma tune! Nimêj li wan bibore jî ger ew rêzefilm li wan 
ne borin.

Roja mêvan tên qebûl kirin, ji rojên ku rêzefilmên lê 
mûptela bûne tune bin tê hilbîjartin.

Eynî film yan rêzefilm, dubare dubare (tekrar tekrar) 
bên temaşekirin tu pirsgirêk tune.

Heta di nava malekî de muptelayên qenalên cuda hebin 
divê, televizyona duyemîn ji malê re bê sitendin da ku 
alozî û xirecir dernekeve.
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Lê xortên malê bi rojan ji hev xeyîdî bimînin qet nabe 
problem. Dê û bav ji wisan.

Mijarekî pir balkêşe, gelek dê û bav qenc dizanin ku 
sedema bêrêwîştîya (bê exlaqîya) di navbera ciwanan de 
a yekemîn ha ev televizyon û înternet in. Tevlî vê rewşê 
tevgerîna wan a bi vê awayê, tevgerînekî nefêmbar e.

Madem pirsgirêk dıyar e, madem teşxîs hatîye danîn û 
tê zanin ku ev êş êşa mirinê ye, herwiha tedawîya wî jî 
hêsan e.

Sedema bê eleqadarîya malbatan tevlî zanîna çavkanî-
ya vê problemê jî, em dikarin bêjîn ku ev televîzyon û 
înternet e.

Lewre ev qotîk muptelayên xwe wisa beralî dike: Di 
jiyanê de tiştê herî muhîm ev e ku zarokê xwe di dibista-
nekî hêjahî de bide xwendin.

Ev zarok di dawîyê de bibe xwedî meaşekî û bi qîzeke 
xweşik an jî bi xortekî bedew re bizewice.

Heçi pirsgirêkên spartîyê axîretê; qet endîşeyekî Taxu-
tan di derbarê vê mijarê de tune. Ew Taxut bi vê qotîya 
fesadê gel wekî kerîyê pez beralî dikin û vê ramanê bi 
wan dipejirînin: “Dinya jixwe du roj in, ger têra xwe bi kêf 
û coş bê jiyandin.”

Belê ew ekranên televizyon û înternetê dibin sebebê çi?

Serê ewil de dibe sebebê wê tiştê ku însanan noqî lîstik 
û şahîyê dike. Ev dibe sebep ku însan ji meqseda xuliqan-
dina xwe xafil dimîne.
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 ِ اِس َمْن َيْشَت۪ري َلْهَو اْلَح۪ديِث ِلُيِضلَّ َعْن َس۪بيِل الّلٰ َوِمَن النَّ
ِئَك َلُهْم َعَذاٌب ُم۪هيٌن

ٓ
ِخَذَها ُهُزًواۜ ُا۬وٰل ِبَغْيِر ِعْلٍمۙ َوَيتَّ

“Ji însanan hinek kes jî hene; ji bo ku bi nezanî xelkê ji rêya 
Allah bizivirînin û tinazê xwe pê bîkin; gotinên pûç û betal 
dikin distînin. Ji wan re ezabekî riswaker heye.” 36

 ۜ ِ وا َعْن َس۪بيِل الّلٰ ۪ذيَن َكَفُروا ُيْنِفُقوَن َاْمَواَلُهْم ِلَيُصدُّ ِانَّ الَّ
۪ذيَن  َفَسُيْنِفُقوَنَها ُثمَّ َتُكوُن َعَلْيِهْم َحْسَرًة ُثمَّ ُيْغَلُبوَنۜ َوالَّ

َم ُيْحَشُروَن َكَفُرٓوا ِاٰلى َجَهنَّ
“Bêguman ew ên kafir ji bo ku (însanan) ji rêya Allah ve-

gerînin malên xwe xerc dikin. Wê xerc bikin jî. Paşê wê ev 
ji wan re bibe poşmanî (yeke ku dilê wan disotîne) û piştre 
wê mexlûb bibin. Ew ên kafir wê ber bi cehennemê ve bêne 
ajotin.” 37

Ev ekranên televizyon û înternetê bi şev û bi roj wek 
kêmîneke dijwar li pêşîya însanan e û xelkê beraliyê kûfr 
û şirkê ve dike.

Binêrin, menzereyekî ji menzereyên qîyametê de kesên 
mustezaf bi wan kesên ku ewana beraliyê rêşaşîtîyê ve 
kirîye niqaşê dikin:

ْيِل  ۪ذيَن اْسَتْكَبُروا َبْل َمْكُر الَّ ۪ذيَن اْسُتْضِعُفوا ِللَّ َوَقاَل الَّ
وا  ِ َوَنْجَعَل َلُهٓ َاْنَداًداۜ َوَاَسرُّ ُمُروَنَنٓا َاْن َنْكُفَر ِبالّلٰ َهاِر ِاْذ َتأْ َوالنَّ
۪ذيَن  ْغَلَل ۪فٓي َاْعَناِق الَّ ا َرَاُوا اْلَعَذاَبۜ َوَجَعْلَنا اْلَ َداَمَة َلمَّ النَّ

َكَفُرواۜ َهْل ُيْجَزْوَن ِالَّ َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن
“Ew ên mustezaf jî, ji mustekbîran re dibêjin: ‘Naxêr, şev û 

 36.   31/Luqman, 6
 37.   8/Enfal, 36
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roj kar û halê we dek û dolav bû. We tim li me ferman dikir 
ku em Allah înkar bikin û ji wî re şirîkan çêbikin.’ Êdî dema 
ezab dibînin; poşmanîya xwe vedişêrin. Me xelekên hesinî 
xiste sitûyê kafiran. Ma qey wê ji kar û kirinên xwe pê ve bi 
tiştekî din bihatana cezakirin?” 38

• Di der barê jîyanê de bergeheke xeyrî şer’î bi însan 
bikar tîne.

Li gor wehîyê serwerîya erd û asîmanan aîdê Allah e -azze 

we celle-. Însan bixwe jî milkê Allah e. divê ku însan bi her 
tiştên xwe û bi her awayî mutîê Rabbê xwe be. Hewceye 
ku Jîyana wî û îbadetên wî û mirina wî jî tenê bitenê ji 
bo Allah be -azze we celle-.

ِ َرّبِ اْلَعاَل۪ميَنۙ َل  ٰ ُقْل ِانَّ َصَل۪تي َوُنُس۪كي َوَمْحَياَي َوَمَما۪تي لِلّ
ُل اْلُمْسِل۪ميَن َش۪ريَك َلُهۚ َوِبٰذِلَك ُاِمْرُت َوَاَن۬ا َاوَّ

“Bibêje: ‘Bêguman nimêja min û qurbana min û jîyana 
min û mirina min ji bo Allah ê Rabbê aleman e. Qet tu 
şirîkê wî tune. Ez bi vêya hatime emirkirin û ez ji muslîmên 
(ew abdên ku şirkê terk kirine û bi tewhîdê berê xwe dane 
Allah) pêşî me.’ ” 39

Li gor wê bîrewerîya ekranên dijital ku teqdîmê însa-
nan dikin, di vê heyatê de tîştê herî mûhîm “dîplome ye 
û meaşeke têr baş e û zewicandin e” û hew!

Eynî weke ku taxut dixwazin gelên xwe beralîyê wê 
îstîqametê bikin êdî xelk jî bi wê awayê tevdigerin. Ji bo 
wan mane û meqseda heyatê ev e.

 38.   34/Sebe’, 33
 39.   6/En’am, 162-163
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Ji bo heyata axîretê jî waîzê ekranê hene û bi şev û roj 
xire xire wan û weazan e. ji wan re van pêşnîyarîya dikin: 
“Rûken bin û carinan sedeqe bidin û bêjin ‘Em dilpâk in!’ û 
salê carek dido be jî herin ser gumbet û zîyaretan… Di vê 
rewşê de hûnê bibin herî qencê muslîmân. Tewhîd û hudû-
dullah û heram û helâl û dijberîya li hember zulme… hûn 
guhê xwe nedin van tiştan nexwe hûn ji navê dernakevin…’ ”

Ekranên dijital, ji ber ewan naverokên weşan ên xeyrê 
şer’ê neslên cîwan ji nûra wehîyê bi ber tarîtîya kûfrê 
ve beralî dike. Bêguman bi destê taxutên vê dewrê herî 
zêde bi berhênandarî tê emilandin. Taxut, bi wasiteya vê 
qutîyê li ser evdên xwe fen û fûtên çeşîd çeşîd digerînin.

Herê, gelek gotin û mînakên ku em bikaribin bidin hene. 
Lê mixabin dîsa jî fêmkirina însanan ne rihet e.

Qenc dizanin ku ev alet zarokan û hetanî wan bixwe jî 
ji îslâmê dûr dike.

Digel vî qasî ji bo çareserîya vê halê qet xwe tev nadîn.

Vê taxutê qenc nas dikin. Dizanin ku ev Taxut, wan û 
malbatên wan ji ronahîya wehîyê bi bal zilûmata şirk û 
fisq û zulme ve dikişkişîne.

Wekî me diyar kîr ku civak; hebûn û zirar û texribata vê 
taxutê baş dizanin, qebûl jî dikin lê dîsa jî vê taxutê ji xwe 
dûr nakîn. Xwe û malbatên xwe ji vê taxutê naparêzin. 
Bêguman hemû dê û bav ji parastina zarokên xwe mesûl in.
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f. Hewa û Hewes û Şehewatên Dinyayê

Hewa û hewes, Taxutekî herî mezin e. Taxutekî ku benîa-
dem ji rêya heq, ji rêya Allah -azze we celle- dixerifîne ye. Hetanî 
wisan ku tê sewîyeya Îlahtîyê.

ُ َعٰلى ِعْلٍم َوَخَتَم َعٰلى  ُه الّلٰ َخَذ ِاٰلَهُه َهٰويُه َوَاَضلَّ َاَفَرَاْيَت َمِن اتَّ
َسْمِع۪ه َوَقْلِب۪ه َوَجَعَل َعٰلى َبَصِر۪ه ِغَشاَوًةۜ َفَمْن َيْه۪ديِه ِمْن َبْعِد 

ُروَن ۜ َاَفَل َتَذكَّ ِ الّلٰ
“Erê ma te nedît, ew ê ku hewa û hewesa xwe ji xwe re ki-

riye îlah û Allah li ser ilmekî ew xerifandiye û guh û dilê wî 
mohr kiriye û di ser çavê wî de perde kişandiye? Êdî ji Allah 
pê ve kî dikare hîdayetê bide wî? Ma hûn hê jî nafikirîn?” 40

Hewa û hewes û şehewatên dinyayê, astengên herî mezin 
li pêşîya qebûl kirina heqqê ne. Qebul kirina wê heqqê ku 
ji cem Allah -azze we celle- hatîye û tersê menfaetên dinyayê 
ne. Wê demê xweşî û rihatîya dinyayê ku însan li pey 
dibeze dê xera bibe.

Ha di vê lehzê de hewa û hewesên dinyayê dikevin dewrê 
de û însan ji seadeta ebedî mehrûm û bê par dihêlin.

Belê tarîfa hewa û hewesê çiye? Ew hewa û hewes ku 
însanan ji ronahîya wehîyê derdixe û bi bal teqna herîya 
înkarê ve diherikîne.

Ger hûn bipirsin wê fêmkirina van xisûsan çawa mimkun 
be, bersiva vê pirsê Qur’ana pîroz dide me:

اَء  ِبْع َاْهَوٓ ِبْعَها َوَل َتتَّ ْمِر َفاتَّ ُثمَّ َجَعْلَناَك َعٰلى َش۪ريَعٍة ِمَن اْلَ
۪ذيَن َل َيْعَلُموَن  الَّ

 40.   45/Casîye, 23
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“Paşê der heqê dîn de me tu kirî xwedî şerîetek (rêbazek). 
Tu tabiê wê be; nede pey hewa û hewesên nezanan.” 41

Allah -azze we celle- ji Rasulullah -aleyhîssalâtuwesselâm- re diyar 
kiriye ku du rê hene.

Rê; an şer’a şerîf e, ku ew ji îndallah hatîye, yan jî hewayên 
nezanan e.

Seyyîd Qutub -rahîmehullah- di tefsîra xwe de vê ayetê wiha 
şîrove dike:

“Bi vê awayê mesele bi eşkerehî derdikeve holê. An şerîeta 
Allah -azze we celle- an jî hewayên nezanan… Bijêrek û tercîhen 
sêyemîn qet ne mijara axaftinê ye. Di navbera şerîeta bi denge 
û biistîqrar digel daxwazîyên guherbar rê ya navendî jî tune.

Dema mirovek şerîeta Allah -azze we celle- li quncekî hiştibe, 
piştre wê di her karên xwe de li gor hewayên xwe tevbigere. 
Lewre hemû sîstem yên ji xeynî şerîeta Allah -azze we celle- ber-
hemê azwerî û meyildarîya daxwazên nezanan e.

Rêbazekî (şerîetekî) yekane heye ku van wesfên bijare heq 
dike. Ew pergalên jîyanê yên ji xeyrî wê, bitemamî azweri û 
daxwazên ku çavkanîya wan nezanîn û cehalet e. Mirovên 
dawê divê bitenê tabîê şerîetê bibe û hemû hewa û azwerî-
yan bavêje quncekî. Di meseleyekî herî biçûk de jî divê 
qethîyen ji şerîeta Allah -azze we celle- dûr nekeve û nebe tabiê 
azwerî û hewayên xwe. Çimkî ew kesên ku wê tabiê azwerî 
û hewayên wan bibe li hemberî Allah -azze we celle- ê ku xwedî 
şerîet e, qet wê nikaribin jê re alîkarî bikin. Ew qas qels in 
ku wê nikaribin wî biparêzin jî.

 41.   45/Casîye, 18
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Alîgirên van pergalên jîyanê (ên xeyrî şer’î) ku çavkanîya 
wan ji azwerî û hewayê ye, der barê alîkarîya hevdu de cep-
heyekî yekgirtî ne.

Ew, li dijî xwediyê şerîetê de piştevanîya hevdu dikin. Ji 
ber vê yekê ew kesê bûye tabiê şerîetê divê hêviya alîkariya 
wan neke û meyla xwe nede wan û bi xwîngermî nêzî wan 
nebe. Bi ser de ew qas qels in ku wê nikaribin zirar û ezîyetê 
bidîn mirovên dawê. Çimkî dost û hogirê mutteqîyan Allah 
e -azze we celle-.

Niha dostanîya Allah -azze we celle- digel wan kesên li gor azwerî 
û hewayên xwe tevdigerin dibe weke hev?

Ew kesên qels û cahil û hişsivik li ku derê û ew kesê ku Allah 
-azze we celle- ê dostê mutteqîyan ji xwe re kirîye yâr û bûye tabiê 
şerîeta wî li ku derê?” 42

Li kîjan qadê de be bila bibe, ger însan li hemberî şerîeta 
Allah -azze we celle-, ku rastiya yekane ye rê û rêbazekî dîn qe-
bûl bike ev; binavkirina Allah -azze we celle- “hewa û hewesên 
nezanan e”. Em dikarin digel têkildara vê taybetîya Taxut 
re mîsalên bêjimar bidin. Qethî ye ku ev mijar bi ev ên me 
hejmartine jî ne mehdût in ne bisînor in. Em hinek mîsa-
lan didîn da ku ji bo fêmkirina vê mijarê pêşiya guhdaran 
vebe. Înkar kirina Taxut şertê ewil a îmanê ye. Bêguman 
tercîha ku em dikin pir muhîm e. Lewre kesê ku tercîha 
xwe herudaîm biguherîne ewê heyata xwe êdî li gor hewa 
û azwerîyên xwe bidomîne. Ev jî tê wê maneyê ku ew kes 
hewayê xwe wek îlah qebûl dike.

 42.   Ji Fi Zilali’l Qur’an bi kurtahî
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2. Taxut, Qanûnên Beşerî û Ew ên Ku Çêkerên Van 
Qanûnan in

ا ُاْنِزَل ِاَلْيَك َوَمٓا  ُهْم ٰاَمُنوا ِبَمٓ ۪ذيَن َيْزُعُموَن َانَّ َاَلْم َتَر ِاَلى الَّ
اُغوِت َوَقْد  وا ِاَلى الطَّ َكُمٓ ُاْنِزَل ِمْن َقْبِلَك ُي۪ريُدوَن َاْن َيَتَحا
ُهْم َضَلًل  ْيَطاُن َاْن ُيِضلَّ ُاِمُرٓوا َاْن َيْكُفُروا ِب۪هۜ َوُي۪ريُد الشَّ

َب۪عيًدا
“Ma tu nanêrî li wan kesên ku dibêjin: ‘Me bi ya ji te re 

hatîye daxistin (Qur’anê) û bi (kitêb) ên berî te nazil bûne 
îmân anîye?’ Digel bi înkarkirina wê hatine emirkirin (ew) 
dixwazin li ber taxut mahkeme bibin. Şeytan jî dixwaze berê 
wan bi dalaleteke mezin bide bi rêşaşîyê ve (ku di vê rewşê 
de vegera wan a bi heqîyê ve pir zor e).” 43

Ji vê ayetê fêm dibe ku taybetiya Taxut a duyemîn ev e: 
Qanûnên ji xeynî qanûnên Allah -azze we celle- û yên ku wan 
qanûnan çêdîkin jî Taxut in. Jixwe rîwayetên der barê 
sebebê nizûla vê ayetê de jî vêya nîşan dide.

Ibn-i Kesîr di tefsîra vê ayetê de van îzahatan dike:
“Ev ayet derewandineke ji cem Allah e, ji wan kesên îdîa 

dikin ku, ew tiştên ji Rasûlullah -aleyhîssalâtuwesselâm- re nazil bûye 
û yên berî wî nazil bûne îman bi wan anîne, lê di lihevneki-
rin û berberîyên navbera xwe de serî li hin merciyên xeynî 
Qur’an û sûnnetê didin.

Sebebê nizûla vê ayetê de berberîya navbeyna mirovekî 
ensarî (ku ev kes ji mûnafıqan e) û yekî cihû diyar dibe. 
Ewê cihû der barê lihevnekirinê de hakemtîya Rasûlullah 
-aleyhîssalâtuwesselâm- qebûl dike. Lê ew kesê ensarî li wî yê cihû 
peşnîyarîya (teklîfa) hakemtîya Ka’b b. Ebi’l Eşref dike.
 43.   4/Nîsa, 60
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Ji xeynî vê diyar bûye ku ev ayet der barê mûnafiqan de 
nazil bûye. Ew munafiqen ku xwe wek muslîm nîşan didan 
lê di dubendîyan de dixwestin serî li hakimtîya hûkmê ce-
haletê bidin.

Wek sebebê nizûla ayetê ji xeynî vana hin rîwayetên din 
jî tên zikir kirin. Lê belê giştewarîya vê ayetê hêj firehtir e.

Ev ayet evan kesan zem dike ku; berê xwe ji Qur’an û Sûnnetê 
vedigerînin û serî li wan hûkmên batil didin. Qesta taxut ê 
ku di ayetê de dibore ev e.” 44

Çawa ku Ibn-î Kesîr jî diyar kiriye ji bo vê ayetê sebebên 
nizûlê yên cuda tên zikir kirin. Lê belê di van rîwayetan 
de mijarek naguhere. Ew jî, kesên ku bi hûkmê Allah -azze 

we celle- û Rasûlê wî -aleyhîssalâtuwesselâm- ji dil û can razî nebûne 
û ji xeynî hûkmê wî berê xwe dane hûkmên pûç û betal in.

Em jî xwe dispêrin vê ayetê û wiha dibêjin: Hemû 
qanûnên ji xeynî qanûnên Allah -azze we celle- û yên ku wan 
qanûnan çêdîkin Taxut in. Mirovek heta van înkar neke û 
xwe ji wan dûr neke qethîyen wê nekeve daîreya tewhîdê.

a. Rayedar Û Endamên Parlamentoyê

Rayedarên îroyîn ji ber ku qanûnên dijî hikûm û qanûnên 
Allah -azze we celle- çêdikin û bi qanûnên bingehîn a kûfrê li 
însanan hûkim dikin bi delaleta nassên Qur’anê Taxut 
in. Yên ku welayeta xwe bidin van rayedaran, ji wan û ji 
qanûnên wan xwe dûr nekin, ewana Taxut înkar nekirine.

Ew mirov xwe li ser îmanê zen bikin jî û rojî bigirin û 
nimêj bikin jî, rewşa wan li cem Allah -azze we celle- di heqîqetê 

 44.   Di Taxut de meqset, yanê hemû qanûnên li dijî Qur’an û sûnnetê ne.
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de ne tiştek e. Ew bi vê zenne, dilê xwe xweş dikin. Lewre 
rayeya/yetkîya çekirina qanûnan aîdê Allah e -azze we celle-.

Wî bi pêwistîya îlahtî û rabbîtîya xwe ji bo însanan hûkim 
û qanûnan danîye. Ev mijar di Qur’anê de apaşkere ye. 
Ew ên ku vê fêm nakin, weke wan kesan e ku Allah -azze we 

celle- wan li hember nûra wehîyê kor kiriye.

…ۜ ُ َذْن ِبِه الّلٰ يِن َما َلْم َيأْ ا َشَرُعوا َلُهْم ِمَن الّد۪ ُؤ۬
َاْم َلُهْم ُشَرٰكٓ

“Gelo qey hinek şirîkên wan hene ku tişten Allah destûra 
wî nedaye, ji wan re di dîn de dikin şerîet…” 45

…َوَل ُيْشِرُك ۪في ُحْكِم۪هٓ َاَحًدا 
“…(Û ew) di hukmê xwe de qet tu şirîkatî napejirîne/

qebûl nake (serwera yekane û qanûnçêker û diyarkera rastî 
û xeletî ew ê.)” 46

ُم  يُن اْلَقّيِ اُهۜ ٰذِلَك الّد۪  ِايَّ
ٓ وا ِالَّ ۜ َاَمَر َالَّ َتْعُبُدٓ ِ ٰ …ِاِن اْلُحْكُم ِالَّ لِلّ

اِس َل َيْعَلُموَن َوٰلِكنَّ َاْكَثَر النَّ
“…Hukim bitenê aîdê Allah e. Wî emir kirîye ku hûn ab-

dîtîyê/îbadetê jê pê ve ji tu kesî re nekin. Ha ev e dînê ras-
terast. Lê pirên însanan nizanin.” 47

ِ َواْلَم۪سيَح اْبَن  وا َاْحَباَرُهْم َوُرْهَباَنُهْم َاْرَباًبا ِمْن ُدوِن الّلٰ
ٓ
َخُذ ِاتَّ

وا ِاٰلًها َواِحًداۚ َلٓ ِاٰلَه ِالَّ ُهَوۜ ُسْبَحاَنُه  َمْرَيَمۚ َوَمٓا ُاِمُرٓوا ِالَّ ِلَيْعُبُدٓ
ا ُيْشِرُكوَن َعمَّ

“Wan dev ji Allah berdane û hahamê xwe û keşeyên xwe 
û Mesîhê kurê Meryem ji xwe re kirin Rab. Lê belê li wan 
hatibû emirkirin ku ji yek îlahekî bi tenê re îbadet bikin. Ji 
 45.   42/Şûrâ, 21
 46.   18/Kehf, 26
 47.   12/Yûsuf, 40
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wî pê ve (yê ku îbadetê heq dike) tu îlah tune. Ew (Allah) ji 
tiştên ku pê şirîkatîyê dikin berî ye/mûnezzeh e.” 48

Weke ku di pêlên borî de me diyar kiribû, Rasûlullah 
-aleyhîssalâtuwesselâm- der heqe vê ayetê de wiha dibêje:

“Zanyar û keşîşên we, tiştên ku Allah -azze we celle- helal kiribû 
ji we re heram kirin û heramên wî jî ji we re helal kirin. Yanê 
qanûnên Allah -azze we celle- guherandin, hûn jî li dû wana çûn. 
Ha ev îbadeta we ye ê ku we ji wan re dikir.” 49

Herê, ew mirovên ku van Taxutan înkar nakin û li pey 
wan de dimeşin û bi dayîna rayên xwe vê rewşa wan meşrû 
dikin, weke ku çêkerê van qanûnan ji xwe re ji xeynî Allah 
-azze we celle- wek Rebb digirin.

Ger hûn bibêjin: “Hê mamoste, ji kerema xwe, raweste! 
Lewre ev ên ha nimej dikin, rojîya meha remezanê digirin 
û kelîmeya tewhîdê tînin ser ziman.”

Em ê jî bersiva we wiha bidin:

Di serê vê mijarê de ayetek derbas bû (sûreya Nîsa, ayeta 
60.) Di ayetê de mijar eşkere dibe: “Ewan di heqîqetê de 
îman ne anîne, lê wisan zen dikin.”

Allah -azze we celle- di der heqê wan de vê hûkmê daye. Di 
vê mijarê de hûkmê Allah -azze we celle- ev e.

Kesên ku ji hûkmê Allah -azze we celle- ne razî ne an jî mufrîtî/
zêde pê de çûn dibînin, wê gavê ew kes li hûkmê cahilîyetê 
digerîn û hûkmê cahilîyetê dixwazin gelo?

 48.   9/Tewbe, 31
 49.   Tirmizî, 3095
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ِ ُحْكًما ِلَقْوٍم  ِة َيْبُغوَنۜ َوَمْن َاْحَسُن ِمَن الّلٰ َاَفُحْكَم اْلَجاِهِليَّ
ُيوِقُنوَن

“Nexwe ew li hukmê cahilîyeyê digerin? Ma ji bo civateke bi 
yeqînî îmân anîbe, ji hukmê Allah xweşiktir/rindtir hukmê 
kî heye?” 50

b. Dadgehên (Mehkemeyên) Kufr û Şirkê

Îro pirên însanan di lihevnekirin û di berberîyên navbera 
xwe de serî li van mehkemeyan didin û bi wan qanûnên 
beşerî tên darizandin (muhakeme dibin). Baş e, ew mah-
kemeyên ku ji hûkmê wan razî ne, li gor kîjan qanûnan 
hikûm didin?

Begûman li gorî qanûnên dijî qanûnên Allah -azze we cel-

le- hikûm didin.

Îmkana ku serlêdana hûkmên Allah -azze we celle- hebi, ev 
însanên ji bo çareserîya pirsgirêkên xwe diçin van meh-
kemeyan ha ev helwesta wan bi me dide zanîn ku Taxut 
înkar nakin û îmana wan jî ji zennê pêkhatî ye.

Îro di nav pir bajarên ku gelê wan bi muslîmtî tên nas-
kirin de gelek âdet û kevneşopên dijî Qur’anê û sunneta 
Rasûlullah -aleyhîssalâtuwesselâm- bi cih in. Jiyana xwe li gor van 
âdet û kevneşopên pûç û xerabe didomînin.

Gelek ji wan dema ku dest bi şixulekî bikin carek jî na-
bêjin “Gelo ev şixulê ku Em ê bikin li gorî îslamê, hûkmê 
wê çiye?” an ji “Ecêba Allah -azze we celle- wê ji vê amelê min 
razî bibe, an na?” û nafikirin.

 50.   5/Maîde, 50
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c. Ûrf û Kevneşopî û Dînê Bav û Kalan

Ev însan bi van tevgerînên xwe, Qur’anê; ku qanûnan 
bingehî ya îslam û sûnnetê ye, diterikînin. Di wan mijarên 
ku jiyana wan eleqedar dike de serî li urf û âdetên xwe 
yên xeyrî îslamê didin. Loma ew jî weke wan kesan e ku 
serî li hûkmê Taxut didin û îman anîna wan jî bitêne ji 
zennê pêkhatî ye.

Dema ji wan re bê gotin “Di vê mijarê de hûkmê Îslamê 
ev e” wiha bersiva xwe didin û Îtirazên xwe jî bi vê awayê 
rêz dikin:

“Me ji bav û kalen xwe û ji pêşî û mezinên xwe tiştekî wiha 
ne dîtîye û ne jî bihîzîye. Belê hûn kîne? Nexwe hûn rast in 
lê bav û kalen me xelet û rêşaş in?”

ُ َاَمَرَنا ِبَهاۜ ُقْل  ا ٰاَبٓاَءَنا َوالّلٰ َوِاَذا َفَعُلوا َفاِحَشًة َقاُلوا َوَجْدَنا َعَلْيَهٓ
ِ َما َل َتْعَلُموَن اِءۜ َاَتُقوُلوَن َعَلى الّلٰ َ َل َيْاُمُر ِباْلَفْحَشٓ ِانَّ الّلٰ

“Dema (wekî tewafkirina Kâ’be’yê wek tazî) xerabîyekê 
dikin (wiha) dibêjin: ‘Me bav û kalên xwe li ser vê rêyê dît. 
Ev tişt Allah li me emir kir.’ Bibêje: ‘Bêguman Allah emrê 
xeranîyê/fuhşîyatê nake. Ma hûn der heqê Allah de tiştên 
ku hûn pê nizanin dibêjin?” 51

ِبُع َمٓا َاْلَفْيَنا  ُ َقاُلوا َبْل َنتَّ ِبُعوا َمٓا َاْنَزَل الّلٰ َوِاَذا ۪قيَل َلُهُم اتَّ
ُهْم َل َيْعِقُلوَن َشْئًـا َوَل َيْهَتُدوَن َعَلْيِه ٰاَبٓاَءَناۜ َاَوَلْو َكاَن ٰاَبٓاُؤ۬

“Dema ji wan re tê gotin: ‘Tabîê wan tiştên ku Allah nazil 
kirîye bibin’ wiha dibêjin: ‘(Nexêr!) Berevajî, em ê bidin pey 
tiştên ku me ji bav û kalên xwe dîtine (me ji xwe re kirîye adet 

 51.   7/A’raf, 28
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û em hîn bûne).’ Erê ma bav û kalên wan bi tiştekî nefikirîbin 
û rêya rast nedîtibin jî (wê bidin pey wan)?” 52

d. Aqilê Ku Ji Heddê Xwe Diborê

Dema di ronahî û rêberîya wehîyê de bê emilandin piştî 
îmanê nîmeta herî mezin aqil e. Lê, ji bo fikr û ramanên 
pûç û betal re bê amilandin wê demê dê bibe Taxuta 
xwedîyê xwe û peyrêw û şopînerên xwe.

Bi rastî însan, di nava mewcûdîyeta heyînîyê de bi aqlê 
xwe serdest hatîye xuliqandin. Heyînên zindî yên ji xey-
nî însan teslîmê xaliqê zû’lcelal bûne. Lê însan bi aqil û 
îradeya xwe teslîmê Allah -azze we celle- dibe. Ji ber vê cihê 
aqlê jî cuda ye û pir jî bi rûmet ê.

Allah -azze we celle- di kitêba xwe de însanan teşwîq û dawetî 
tefekkûre dike. Daîma xîtab li aqlê însan dike: “Ma hûn 
aqil nagirin?”, “Hûn nafikirin?” û xîtabên her weke din 
berpêyê aqilê ye.

Allah -azze we celle- daxwaz û teşwîqê ramîn û fikirîna aqil 
dike. Tenê, ji aqil re wezn û pivan daniye. Aqil, wê nika-
ribe der barê mijarên xweserîya Allah -azze we celle- ji hedê 
xwe derkeve. Di vê qadê de divê teslîmîyetekî ji dil û cân 
nîşan bide û qethîyen nekeve şik û gumanan.

Lê mixabin însanên îro qedrekî zehf û herî zêde dane 
aqil. Aqil, ji gelekî însanan re bûye wekî îlah û ji xwe re 
kirine Taxut.

Hin ji wan jî dema ku hûkmekî îslamê ji wan re xuyane 
dibe, berî Qur’an û sunnetê wê li gorî wezna aqlê xwe 
tevbigerin. Heke bi aqlê wan bikeve wê qebûl bikin. Weke 
 52.   2/Baqara, 170
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din be, wê red bikin. Van demên dawî de bitaybetî însanên 
bi vê çeşîdê pir zêde bûne.

Her ku ji wan re bi sedan ayet û hedîs têne xwendîn 
wiha dibêjin:

“Seyda, wallahî ev tiştê ku tu dibêjî bi aqlê min nakeve!”

Hin ji wan jî, li hember van ayet û hedîsan bertekekî 
bêperwa nîşan didin û dibêjin:

“Ev tiştên we got baş e, ser sera û li ser çav. Lê mamoste, ev 
gotinên we bi min bê mentiq in!”

Ha ev helwesta van însanan bi me dide fêmkirin ku wan 
kesa aqil ji xwe re kirine Taxut. Lewre wezin û pivenga 
van kesan yên der heqê lihevnekirinan de ne wehîy ye, 
aqil e. Ev kesên hanê di her tengasî û pirsgirêkan de serî li 
hakemtiya aqil didin. Bi rastî kesê ku bi vê awayê tevdigere 
ji vê xafil maye. Ew aqlê ku ji xwe re wek Taxut dibîne 
û bi îlahtî qebûl dike vegera wî dîsa dezgehê Taxutan e.

 Ew kes di dewra kamilîya jiyana xwe (ku ji bo mirov 
dewra herî bixêr û ber e) li hafa internet û televizyonê 
û li dibistanên fesadê de diborînê. Yanê ew dewra wekî 
mîsala “Dar bi terî ditewe” bi destê Taxuta tê avdan û 
dikeve qaliba wan de.

Herê, ew kes bi wê aqlê ku ji alîyê Taxutan ve hatîye 
beralîkirin û şeritandin wê çawa xebat û xizmeta dînê 
Allah -azze we celle- bike? Wê çawa der barê dîn de qencî û 
xerabî ji hevdu ferq bike û ji hev veqetîne?

Cara pêşî ew ê ku aqlê xwe li hemberî wehîyê amilan-
diye Îblîs bû. Dema ku Allah -azze we celle- ji bo secdebirina 
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Âdem -aleyhîsselâm- ferman lê kir, Îblîs serî li hakemtîya aqlê 
xwe da. Piştre bû pêşîyên mel’unan û ji mûqerrebûnî bi 
alî esfelussafilînê ve gindirî.

َقاَل َما َمَنَعَك َالَّ َتْسُجَد ِاْذ َاَمْرُتَكۜ َقاَل َاَن۬ا َخْيٌر ِمْنُهۚ َخَلْقَت۪ني 
ِمْن َناٍر َوَخَلْقَتُه ِمْن ۪طيٍن

“(Allah) got: ‘Digel min emrê secdekirinê li te kir, ew çi bû 
nehişt tu herî secdê?’ (Îblîs) got: ‘Ez ji Âdem çêtir im. (Lew-
re) te ez ji agir xuliqandim, Âdem jî, ji herîyê xuliqand.’ ” 53

Di vê ayetê de bi eşkerehî xuya dibe ku şeytan li hemberî 
fermana îlahî, li gor xwe mentiqekî daye pêş. Li gor vê 
mentiqê, xwe ji Âdem -aleyhîsselâm-serdesttir dibîne û ji emrê 
sicûdê jî xwe li paş dihêle. Niha em li encama birêvebirina 
aqil û mentiqê binêrin.

ْمَلَٔـنَّ  ًما َمْدُحوًراۜ َلَمْن َتِبَعَك ِمْنُهْم َلَ َقاَل اْخُرْج ِمْنَها َمْذُؤ۫
َم ِمْنُكْم َاْجَم۪عيَن َجَهنَّ

“(Allah) got: ‘Bi riswayî û qewirandî ji wê derê (ji cennetê) 
derkeve. Ji wan (însanan) kî bide pey te ez ê cehennemê bi 
wan tije bikim.’ ” 54

Ew kesên ku tabiê xeynî menheca Rabbanî dibin û didin 
pey şeytan, wê di aqubeta şeytan de hevpar bin.

َم ِمْنُكْم َاْجَم۪عيَن ْمَلَٔـنَّ َجَهنَّ …َلَمْن َتِبَعَك ِمْنُهْم َلَ
“…Ji wan (însanan) kî bide pey te ez ê cehennemê bi wan 

tije bikim.” 55

 53.   7/A’raf, 12
 54.   7/A’raf, 18
 55.   7/A’raf, 18
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3. Taxut Ew in Ku Têkoşîna Wan Ne Ji Bo Allah In û 
Artêşên Di Wê Rêyê De Hatîne Sazkirin.

۪ذيَن َكَفُروا ُيَقاِتُلوَن  ۚ َوالَّ ِ ۪ذيَن ٰاَمُنوا ُيَقاِتُلوَن ۪في َس۪بيِل الّلٰ َالَّ
ْيَطاِنۚ ِانَّ َكْيَد  اَء الشَّ وا َاْوِلَيٓ

ٓ
اُغوِت َفَقاِتُل ۪في َس۪بيِل الطَّ

ْيَطاِن َكاَن َض۪عيًفا۟  الشَّ
“Ew ên îmân anîne di rêya Allah de û ew ên kafir jî di rêya 

Taxut de qîtal/şer dikin. Nexwe bi dostên şeytan re qîtal/
şer bikin. Bêguman hîleyên (kemînên) şeytan qels e.” 56

Allah -azze we celle- di vê ayetê de behsa du rêya û yên ku di 
wan rêyan de şervan in dike.

Artêşa (Ordîya) yekemîn, ew kesên ku îman bi Allah 
-azze we celle- anîne û di rêya wî de cihadê dikin in.

Artêşa duyemîn jî, kafirên ku di rêyan Taxut de şer dikin 
in. Ji xeynî van her du artêşan pê de tu artêş tunin. Artêşa 
sisêyan tune. An artêşa Allah -azze we celle-, an ji artêşa Taxut 
heye. Ji taybetîyên Taxut yek jî ev e. Her artêşa li dij îslâm 
û ûmmeta îslâmê hatibe sazkirin û civandin ew artêşa 
Taxutî ye û leşkerên wî ordîyê jî/wî artêşê jî kafir in.

Ev, ji sûnnetullah e. Yanê qanûnên Rabbanî ye. Di sûn-
netullahê de tu guherîn tune. Li alîyekî artêşa Allah -azze 

we celle- ku ev artêş ji kesên muwahhîd pêkhatî ne. Li alîyê 
din jî artêşa li dijî wan, artêşa ji wan kesên ku evdên fikr 
û ramanên pûç û betal in.

Êrê, kesê ku bixwaze bibe ji muwahhîdan, divê artêşa 
Taxuta red bike. Divê bi biryardarî/bi qerardarî red bike 
da ku ji şertên îmanê a ‘Înkarkirina Taxut’ pêk bîne. Çawa 

 56.   4/Nîsa, 76
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ku înkarkirina Taxut şertê îmanê a yekemîn e, tekfîr kirin 
û dûr ketina ji artêşa şeytan jî ji bo înkara Taxutan şerta 
yekemîn e.

Ji wan artêşên ku meşruîyeta wê ne spartîyê Allah’e -azze 

we celle- yek jî artêşa Fîrawn e.

Em ê li artêşa Firewn ku ew di dirokê de Taxutekî bi 
tescîl e binêrin û ji şerîeta îslamê hin mîsalan bidin.

Firewn, bi delâleta Qur’anê Taxutekî bi tescil e.

۟ ُه َطٰغى ِاْذَهْب ِاٰلى ِفْرَعْوَن ِانَّ
“Here cem Firewn. Lewre ew bi taxutî ji hedê xwe borî ye.” 57

Firewn, weke Taxutên vê zemanê însanan jar û qels 
hiştîbû û kî dixwest dida kuştîn an jî winda dikir. Artêşên 
xwe jî ji qels û hêjaran saz kiribû. Ev artêş ji bo armanca 
Firewn timûdaim di nav şer û ceng de bûn.

ْرِض َوَجَعَل َاْهَلَها ِشَيًعا َيْسَتْضِعُف  ِانَّ ِفْرَعْوَن َعَل ِفي اْلَ
ُه َكاَن ِمَن  اَءُهْمۜ ِانَّ ُح َاْبَنٓاَءُهْم َوَيْسَتْح۪ي ِنَسٓ َطٓاِئَفًة ِمْنُهْم ُيَذّبِ

اْلُمْفِس۪ديَن
“Bêguman Firewn li ser rûyê erdê çavdêrîya serdestîyê dikir. 

Xelkê wê derê kom bi kom ji hevdu veqetandibû û qismek 
ji wan zeîf/qels dihişt; zaroyên wan ên kurîn serjê dikir û 
jinên wan sax dihişt. Lewre ew, ji mufsîdan bû.” 58

Allah -azze we celle-, dema ku Firewn û leşkerên wî zikir dike 
wan ji hevdu naveqetîne. Wî û leşkerên di nav artêşa wî 
de wek hevdu û di yek şikevîkekî de dinirxîne.

 57.   20/Tâ-Hâ, 24
 58.   28/Qasas, 4
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ْرِض َوُنِرَي ِفْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجُنوَدُهَما  َن َلُهْم ِفي اْلَ َوُنَمّكِ
ِمْنُهْم َما َكاُنوا َيْحَذُروَن

“Û em (dixwazin) wan li ser rûyê erdê bikin xwedî hêz/
desthilatdarî. Tiştên ku xwe jê diparastin em (dixwazin) 
nîşanî Firewn û Haman û leşkerên wan bidin.” 59

ُهْم  وا َانَّ
ٓ ْرِض ِبَغْيِر اْلَحّقِ َوَظنُّ َواْسَتْكَبَر ُهَو َوُجُنوُدُه ِفي اْلَ

ِاَلْيَنا َل ُيْرَجُعوَن
“Ew û leşkerên xwe li ser rûyê erdê bi neheqî quretîyê kirin. 

Û ji wan we ye ku wê li me nevegerin.” 60

…ِانَّ ِفْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجُنوَدُهَما َكاُنوا َخاِط۪ٔـيَن
“…Bêşik Firewn û Haman û leşkerên herduyan di xeletîyê 

de bûn.” 61

Li van her sê ayeta bi baldarî bê nêrîn wê netîceyeke 
wiha derkeve:

Allah -azze we celle- Firewn û leşkerên wî ji hevdu neveqetan-
diye. Lê ya rast, leşkerên di artêşa Firewn de, ew bixwe 
ji wê civakê bûn ku Firewn li wan zordariyê dikir û wan 
parî dikir. Firewn û leşkerên wî çawa di hûkmê dinyayê 
de ji hevdu ne veqetiyane, dê li ezabê axîretê de jî hevpar 
bin û bi hev re bin.

َفَاَخْذَناُه َوُجُنوَدُه َفَنَبْذَناُهْم ِفي اْلَيّمِۚ َفاْنُظْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة 
اِل۪ميَن الظَّ

 59.   28/Qasas, 6
 60.   28/Qasas, 39
 61.   28/Qasas, 8
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“Me jî ew û leşkerên wî girt û avêtin behrê. Tu binêre ka 
aqubeta zaliman çawa bûye!” 62

Ew û leşkerên wî li dinyayê lanetî ne û li axîretê jî, ji ehlê 
ezaba bêdawî ne.

ِۚ َوَيْوَم اْلِقٰيَمِة َل ُيْنَصُروَن  ار ًة َيْدُعوَن ِاَلى النَّ َوَجَعْلَناُهْم َاِئمَّ
ْنَيا َلْعَنًةۚ َوَيْوَم اْلِقٰيَمِة ُهْم ِمَن  َوَاْتَبْعَناُهْم ۪في ٰهِذِه الدُّ

اْلَمْقُبو۪حيَن
“Me ew kirin ji wan rêberan/serokan ku wan gazî agir dikin. 

Wê roja qiyametê jî alîkarî li wan neyê kirin. Me li dinyayê 
lanet xiste dû wan. (Kesên mumîn çiqas wan bibîr bînin 
lanetê li wan dikin û) roja qiyametê jî (li rûyên wan nayê 
mêzandin û di rewşeke kerixî de) kîretkirî ne.” 63

Herê, çawa di van ayetên li jorê derbas bûn tê ditin ku 
Allah -azze we celle- wî Firewnê zalim û zordar digel leşkerên 
wî re bi yek qelemekî ji ser rûyê erdê tune kir. Hetanî di 
her merhaleya helak û ezabê de leşkerên wî jî pê re ne. Me 
di serê mijarê de jî diyar kiribû. Ew artêşên ku li derveyê 
rêya Allah -azze we celle- in, Allah -azze we celle- wan artêşa bi navê 
“Artêşên Taxut” binav dike. Yên ku wan artêşên Taxuta 
red nakin şertê daxilbûna îslamê (ku înkarkirina Taxut 
jî yek ji wan e) pêk neanîne. Eşkere bû ku di vê mijarê de 
pirsgirêkên wan ên herî giring hene. Me diyar kiribû ku 
mirovên ketibin nav artêşa Taxut de, tu carî wê nikaribin 
Taxut înkar bikin.

Em ê niha hin mînakên ku di dewra Rasûlullah -aleyhîs-

salâtuwesselâm- de qewimî ne teqdîm bikin.

 62.   28/Qasas, 40
 63.   28/Qasas, 41-42
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ِئَكُة َظاِل۪مٓي َاْنُفِسِهْم َقاُلوا ۪فيَم ُكْنُتْمۜ 
ٓ
يُهُم اْلَمٰل ۪ذيَن َتَوّفٰ ِانَّ الَّ

وا َاَلْم َتُكْن َاْرُض 
ٓ
ْرِضۜ َقاُل ا ُمْسَتْضَع۪فيَن ِفي اْلَ َقاُلوا ُكنَّ

اَءْت  ُمۜ َوَسٓ ٰويُهْم َجَهنَّ ِئَك َمأْ
ٓ
ِ َواِسَعًة َفُتَهاِجُروا ۪فيَهاۜ َفُا۬وٰل الّلٰ

ۙ َم۪صيًرا
“Dema melâîket canê wan kesên ku (hîcret nekirin û) li 

nefsa xwe zilim kirine distîne, dibêjin: ‘Hûn di çi karî de bûn 
(hûn di sefên kî de bûn)?’ Dibêjin: ‘Em li ser erdê mustezef 
(bêçare) bûn.’ (Melâiket ji wan re) dibêjin: ‘Qey erdê Allah 
ne fireh bû ku we di de hîcret bikirana?’ Cihê ewana cehen-
nem e. Ew der çi cihekî xerab e!” 64

Di beşa tefsîrê de ya Sehîha xwe de Îmam Buxarî der 
barê vê ayetê de wek daxuyanîyek ji Ibn-î Abbas -radiyalla-

hanh- evana neqil dike:
“Komek ji kesên muslim di nav muşrîkan de, bi wan re 

bûn. Jimar û reşaşîya muşrîkan zêde dikirin. Carcara tîrên 
mucahîdên ordîya îslamê li wan îsabet dikir an jî serê wan 
dihat pekandîn û bi vê awayê dihatin kuştin. Li ser van bû-
yeran Allah -azze we celle- vê ayetê nazil kir.” 65

Ibn-î Ebî Hatim, ji Ibn-î Abbas wisan riwayet dike:
“Evana, komek bûn ku li Mekkeyê bibûn muslîm, lê 

muslîmtîya xwe vedişartin. Muşrîkan di herba Bedrê de 
wan jî bixwe re derxistin herbê. Hin ji wana di şer de hatin 
kuştin. Muslîman gotin: ‘Ev ên ha havalên me bûn. Ji bo şer 
bi zorê derxistî bûn û hatin kuştin. Piştre ji bo wan ji Allah 
-azze we celle- hêviya efukirina wan kirin. Li ser vê bûyerê ev 
ayet nazil bû.’ ” 66
 64.   4/Nîsa, 97
 65.   Buxarî, 4596
 66.   Ibnî Kesir, tefsîra ayeta Nîsa, 97
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Wek sebebê nizûla ayetê hin rîwayetên cuda jî tên zikir-
kirin. Le belê di ekseriyeta rîwayetan de ev bûyer heye. 
Ew kesên ku ji Mekkeyê hîcret nekirin û ji teref muşrîkan 
ve ji bo şerê bi muslîman bi zorê hatin derxistin, roja 
qiyametê dema hisabê ev amel ku ji wan bê pirsîn wê 
bibêjin ‘em li ser rûyê erdê bêçare bûn.’ Lê belê Allah -azze 

we celle- vê uzra wan qet qebûl nake û diyarî me kiriye ku, 
ew ehlê cehennemê ne.

Di vê bûyerê de ya balkêş ev e: Ev mirov piştî muslîm 
bûn digel fersenda wan hebû jî dîsa hîcret nekiribûn û li 
Mekkeyê mabûn.

Paşê jî, muşrîkan wan bi zorê tevlî artêşa xwe kiribûn. Lê, 
hê ku fersend û imkanên wan ji bo hîcret kirinê hebû digel 
vê yekê li Mekkeyê mabun û bi vê amelê destê xwe hatin 
cezakirin. Ew uzra ku beyan kiribûn jî bi kêrî wan nehat.

Di ayeta ku di pey vê de tê (Nîsa-98) de Allah -azze we cel-

le- wan kesên ku fersend û îmkanê nebînin ji vê aqûbetê 
dûr xistiye û istisna kiriye. Ew ên ha zarok û pîrek û kesên 
bêçar û belengaz in. Xuya dibe ku di vê mijarê de ew ên 
ku gunehkar in, yên xwedî îmkan in.

Îmam Buxarî di “Kîtabu’l Mexazî” ya Sehîha xwe de der 
heqê qiseya Bedrê de vê rîwayetê neqil dike:

“Hin mirovên Ensarî ji Rasûlullah -aleyhîssalâtuwesselâm- re gotin:
‘Ya Rasûlullah -aleyhîssalâtuwesselâm-, destûr bide da ku em ji 

Abbasê pismamê xwe fidye nesitênin’
Rasûlullah -aleyhîssalâtuwesselâm- ji wan re wiha got: ‘Wallahi 

hûnê (ji fidyeya Abbas) yek dirhemekî jî nebexşînin.’ ” 67

 67.   Buxarî, 4018
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Hal ev e ku Abbas bi zorê ji bo şer ji Mekkeyê hatibû 
derxistin. Li gor rîwayeta Ibn Îshaq, Rasûlullah -aleyhîs-

salâtuwesselâm- roja Bedrê dema ku ji Abbasê apê xwe, ji bo 
rizgar kirina wî fidye xwest Abbas wiha gotibu:

“Ya Rasûlullah, ez muslîm bûm le belê muşrîkên Mekkeyê 
min bi zorê derxistin qada şer.”

Rasûlullah -aleyhîssalâtuwesselâm- wiha got:
“Rastiya gotîna te bitenê Allah -azze we celle- dizane. Ger tu 

rast dibêjî dê Allah -azze we celle- dê mûkâfata te bide. Le belê 
li gor zahir, tu di nav şervanên wan(muşrîkan) de buyî.”  68

Rasûlullah -aleyhîssalâtuwesselâm- bi Abbasê apê xwe re muamela 
muşrîka kiriye.

Çawa ji wan êsîrên din fidye sitendibe, ji wî jî fidye 
sitendiye. Li cem ûlemayên îslamê bi icmaê sabit e ku: 
Hûkmê însan li gor zahir tê dayîn.

Wek dawî: Li îndallah, ji artêşa ku di rêya Allah -azze we 

celle- de ne pê ve artêşên din artêşên Taxutî ne û serok û 
fermandarên wan artêşan jî Firewnê vê dewrê ne. Ew jî, 
rayedarên îro ne ku her yeki ji wan Taxut in.

Kesên di rê û rêbaz û meqsedên ku li gor îslâmê ne 
meşrû ne (weke demokrasî û laîktî û mudefeaya dînên 
batil û parastin û bilindkirina şirkê) mucadele bike ew 
mucadeleya wî wê tevde li boşê biçe. Yek mûmînek qet 
nabe ku di nav partî û artêş û cemeat û rêxistinên xeyrî 
îslâmî de cih bigirin. Eger di van deran de cih bigirin tê 
wê manê ku ewana taxut înkar nekirine û dibin ji wan 
bêbextên ku di rêya taxut de têdikoşin û şer dikin.
 68.   Ahmed, 3310
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4. Taxut, Hemû Heyînên Ku Ji Xeynî Allah Îbadet Li 
Wan Tên Kirin in

ِ َلُهُم  اُغوَت َاْن َيْعُبُدوَها َوَاَناُبٓوا ِاَلى الّلٰ ۪ذيَن اْجَتَنُبوا الطَّ َوالَّ
ۙ ْر ِعَباِد اْلُبْشٰرىۚ َفَبّشِ

“Ew ên ku xwe ji evdîtîya Taxut dûr dikin û berê xwe didin 
Allah, mizgînî ji wan re heye. Mizgînê bide evdên min.” 69

Çawa ku ji vê ayetê fêm dibe Taxut ew e ku; ji xeynî Allah 
-azze we celle- yên bi dilsozî îteat û îbadet li wan tên kirin, ew in.

Me di pêlên borî de îzahata Îmam Taberî li ser tarîfa Taxut 
teqdîm kiribû. Di heman demê de, me çend mînakên ku 
di Qur’anê de bikaranîna îbadetê çawane jî dabû.

Di vê maneyê de em dikarin bibêjin ku Taxutên îroyîn; 
sazîyên weke parlamentoya xwedî rayeya çekirina qanû-
nan, rayedarên ku helal û heramîyên Allah -azze we celle- di 
Qur’an û sûnnetê de daniye ji holê radikin, partiyên de-
mokratîk ku bûne hêlina van amelên şirkê, feyde û parastin 
ku ji wan kesên mirî tên xwestin û di tengasîyekî de hewar 
li wan tên kirin, ew pûtên ji zindîyan û ji latan tên kesi-
bandîn, ew heyînên hin amelên ku di Qur’an û sûnnetê 
de wek îbadet binavdibin (weke nezir û qurban û hwd.) 
ji bo wan têne kirin, dixwaze zindî an mirî, li ser rûyê erdê 
an jî li esmana bibe her tiştên ku wesf û taybetîyên Allah 
-azze we celle- ji wan re hatibe dayîn, ha ew Taxut in.

Ew rûmetên xeyrî îslâmî ku di nav însanan de dibin di-
yarkirina neyartî û dostanîyê û dibin sebebê şer û aşîtîyê 
jî taxut in.

 69.   39/Zumer, 17
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Ew pîvan û îdeolojîyên xeyrî îslâmî ku ji bo însanan 
dibin sebebê xwe pêgirtina heyatê jî dikêvin çarçoveya 
tarîfa taxut. 70

B. Taxut Çawa Tê Înkar Kirin?
“Taxut” têgeheke şer’î ye. Divê em ji şerîetê hîn bibin 

da ku ev têgeh tê ser çî maneyê û vebûna wê çîye û mua-
meleya me ya der heqe wê de wê çawan be. Allah, -azze we 

celle- me bi înkar kirina Taxut emir kiriye. Bêguman der 
barê vê mijarê de Allah -azze we celle- ji me re vê rêyê jî nîşan 
daye û ji bo teblîx û tebyîna dînê xwe rasûlan şandiye.

َل  اِس َما ُنِزّ َن ِللنَّ ْكَر ِلُتَبّيِ ُبِرۜ َوَاْنَزْلَنٓا ِاَلْيَك الّذِ َناِت َوالزُّ ُروَنِباْلَبّيِ ُهْم َيَتَفكَّ ِاَلْيِهْم َوَلَعلَّ
“(Me pêxemberan) bi delîlên eşkere û bi kitêb (şand). Ji te 

re jî zikir/Qur’an nazil kir ku, tiştên ji wan re hatîye daxistin 
tu beyan bikî. Hêvî heye ku bifikirin.” 71

Temamê rasûlan -aleyhîmûsselâm- me dawetê îbadeta ji Allah 
re -azze we celle- û dûrketina ji taxut dikin.

َ َواْجَتِنُبوا  ٍة َرُسوًل َاِن اْعُبُدوا الّلٰ َوَلَقْد َبَعْثَنا ۪في ُكّلِ ُامَّ
ْت َعَلْيِه  ُ َوِمْنُهْم َمْن َحقَّ اُغوَتۚ َفِمْنُهْم َمْن َهَدى الّلٰ الطَّ
ْرِض َفاْنُظُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة  َلَلُةۜ َف۪سيُروا ِفي اْلَ الضَّ

۪بيَن اْلُمَكّذِ
“Sond be, ji her ummetê re ji bo ku bibêjin (teblîx bikin): 

‘Ji Allah re îbadet/abdîtî bikin û xwe ji taxut biparêzin.’ me 
pêxemberek şand. Bi vê awayî Allah li hinekên wan hîdayet kir 

 70.   Ji bo vê mijarê bnr. “Daxuyanîya Têgeha Îbadete”
 71.   16/Nahl, 44
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û li hinekên wan re jî rêşaşîtî heq bû. Li ser rûyê erdê bigerin 
û aqûbeta derewînan/mukezziban çawa bûye bibînin. 72

Em ê vê pirsê ji rasûlân bipirsin ka gelo înkarkirin û dûr 
ketina ji Taxut wê çawan pêk tê. Em ê bersiva pirsa xwe 
ji sîyer û sunneta wan hîn bibin.

Allah Teâlâ, emrê Rasûlullah -aleyhîssalâtuwesselâm- bi tabîbûna 
Îbrahîm -aleyhîsselâm- kiriye. Têkoşîna Îbrahîm -aleyhîsselâm- ji 
temamê însanan re kirîye rêber û ji bo me jî wek mînak 
nîşan daye.

۪ذيَن َمَعُهۚ ِاْذ َقاُلوا  َقْد َكاَنْت َلُكْم ُاْسَوٌة َحَسَنٌة ۪فٓي ِاْبٰر۪هيَم َوالَّ
ۘ َكَفْرَنا  ِ ا َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن الّلٰ ا ِمْنُكْم َوِممَّ ُؤ۬ ا ُبَرٰءٓ ِلَقْوِمِهْم ِانَّ

ى ُتْؤِمُنوا  اُء َاَبًدا َحّتٰ ِ َوْحَدُهِٓبُكْم َوَبَدا َبْيَنَنا َوَبْيَنُكُم اْلَعَداَوُة َواْلَبْغَضٓ ِبالّلٰ
“Bi rastî, ji we re di Îbrahîm û yên bi wî re de ji bo we mîsa-

leke xweşik heye. Wan ji qewmê xwe re gotibûn: ‘Em ji we û 
ji wan tiştên ku hûn ji Allah pê ve wan re îbadet dikin dûr in. 
Em we înkar(tekfîr) dikin. Heta ku hûn îman bi Allah tenê 
neynin di navbera me û we de dijminantî û kerbek ebedî 
dest pê kiriye…’ ” 73

ِ َح۪نيًفاۜ َوَلْم َيُك ِمَن اْلُمْشِر۪كيَنۙ  ٰ ًة َقاِنًتا لِلّ ِانَّ ِاْبٰر۪هيَم َكاَن ُامَّ
ْنُعِمِهۜ ِاْجَتٰبيُه َوَهٰديُه ِاٰلى ِصَراٍط ُمْسَت۪قيٍم َوٰاَتْيَناُه  ِكًرا ِلَ َشا

اِل۪حيَنۜ ُثمَّ َاْوَحْيَنٓا  ُه ِفي اْلِٰخَرِة َلِمَن الصَّ ْنَيا َحَسَنًةۜ َوِانَّ ِفي الدُّ
َة ِاْبٰر۪هيَم َح۪نيًفاۜ َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشِر۪كيَن ِبْع ِملَّ ِاَلْيَك َاِن اتَّ

“Bêguman Îbrahîm bi serê xwe ummetek bû. Ji dil îteatî Allah 
dikir û henîf (ew ê şirkê terk dike û bi îxlâs berê xwe dide 
 72.   16/Nahl, 36
 73.   60/Mumtehîne, 4
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Allah) bû. Ne ji muşrîkan bû/nebû ji muşrîkan. Ji nîmetên 
wî (Allah) re şikur dikir. (Allah) ew hilbijart û wî gihande 
rêya rast. Me li dinyayê xweşî dayê. Bêşik ew, li axîretê jî ji 
salihan e. Paşê me wehîyê te kir û got: ‘Tu wek henîf tabiê 
mîlletê Îbrahîm bibe!’ Ew ne ji muşrîkan bû.” 74

Rabbê me li me vê emrê dike ku; em bibin tabiê emrê 
Îbrahîm -aleyhîsselâm- û em xwe ji -rûvegerandina rêya wî jî 
xwe biparêzin.

ۜ ِة ِاْبٰر۪هيَم ِالَّ َمْن َسِفَه َنْفَسُه َوَمْن َيْرَغُب َعْن ِملَّ
“Ma ji wî kesê sefîh (hişsivik/kêmaqil) pê ve ji dînê/ji 

milletê Îbrahîm kî rû vedigerîne?..” 75

1. Têkoşîna Îbrahim Ya Bi Taxutan Re
Ji yên hişsivik û xwenezan pê ve tu kes ji menheca wî 

rû navegerîne. Ew tenê bi serê xwe ûmmetek bû. Ew, 
pêxemberekî wisan e ku kemilandina wî ji teref Allah -azze we 

celle- vê bû. Peyrêwîtîya menheca wî jî, rûşd û kemilandin e.

ۚ ا ِب۪ه َعاِل۪ميَن َوَلَقْد ٰاَتْيَنٓا ِاْبٰر۪هيَم ُرْشَدُه ِمْن َقْبُل َوُكنَّ
“Sond be hêj berê de me rûşd (kamilbûn) dabû Îbrahîm. 

Me pê (bi demajoyên tekamûla wî) zanîbû.” 76

Li Hember Taxut Têkoşîna Îbrahîm -aleyhîsselâm-

۪ذيَن َمَعُهۚ ِاْذ َقاُلوا  َقْد َكاَنْت َلُكْم ُاْسَوٌة َحَسَنٌة ۪فٓي ِاْبٰر۪هيَم َوالَّ
ۘ َكَفْرَنا  ِ ا َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن الّلٰ ا ِمْنُكْم َوِممَّ ُؤ۬ ا ُبَرٰءٓ ِلَقْوِمِهْم ِانَّ

ى ُتْؤِمُنوا  اُء َاَبًدا َحّتٰ ِ َوْحَدُهِٓبُكْم َوَبَدا َبْيَنَنا َوَبْيَنُكُم اْلَعَداَوُة َواْلَبْغَضٓ ِبالّلٰ
 74.   16/Nahl, 120-123
 75.   2/Baqara, 130
 76.   21/Enbîya, 51
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“Bi rastî, ji we re di Îbrahîm û yên bi wî re de ji bo we mîsaleke 
xweşik heye. Wan ji qewmê xwe re gotibûn: ‘Em ji we û ji 
wan tiştên ku hûn ji Allah pê ve ji wan re îbadet dikin dûr in. 
Em we înkar(tekfîr) dikin. Heta ku hûn îman bi Allah tenê 
neynin di navbera me û we de dijminantî û kerbek ebedî 
dest pê kiriye…’ ” 77

Li ser bingeha ayeta çaremîn a sûreya Mumtehîne de 
Em ê lêkolîna mucadeleya Îbrahîm -aleyhîmûsselâm- bikin.

a. Teberrîya Ji Abdên Taxutan

“Em ji we… dûr in.”

Em bi baldarî binêrin ev xuya dibe ku Îbrahîm -aleyhîsselâm- 
berî dûr bûna Taxut, ji yên li derdor û nêzî Taxutan beraeta 
xwe (dûr bûn û rûvegera xwe) eşkere dike.

Hal ev e ku ekserîyetê însanan, ji çi sedemê be bila bibe, 
di dûrketin û rûvegera civaka xwe de pir diltengî û zo-
rahîyê dikişîne. Dûr ketin û rûvegera eqrebayan û dost 
û hevalan, ji gelek însanan re ne hêsan e. Ji ber zorahîya 
vê helwestê Îbrahîm -aleyhîsselâm- ewilî bi vê dest pê kiriye. 
Qur’ana Pîroz jî bal dikişîne vê nuqteyê:

اَء ِاِن  وا ٰاَبٓاَءُكْم َوِاْخَواَنُكْم َاْوِلَيٓ
ٓ
ِخُذ ۪ذيَن ٰاَمُنوا َل َتتَّ َها الَّ َيٓا َايُّ

ِئَك ُهُم 
ٓ
ُهْم ِمْنُكْم َفُا۬وٰل يَماِنۜ َوَمْن َيَتَولَّ وا اْلُكْفَر َعَلى اْل۪ اْسَتَحبُّ

اِلُموَن الظَّ
“Gelî ew ên îmân anîne! Bavên we û birayên we, eger kufrê 

di ser îmanê re bigirin wan ji xwe re dost negirin. Ji we kî 
wan ji xwe re bike dost, ha ew zalim bixwe ne.” 78

 77.   60/Mumtehîne, 4
 78.   9/Tewbe, 23
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Îbrahîm -aleyhîsselâm- serê pêşî de xwe ji abdên taxut û ji 
alîgirên taxut dûr kiribû. Birastî ev helwesteke baldar 
e. Berîya taxut de dûrketina ji abdên Taxutan di heman 
demê de sunneta Rasûlullah e -aleyhîssalâtuwesselâm-

َها اْلَكاِفُروَنۙ َلٓ َاْعُبُد َما َتْعُبُدوَنۙ َوَلٓ َاْنُتْم َعاِبُدوَن َمٓا  ُقْل َيٓا َايُّ
َاْعُبُدۚ َوَلٓ َاَن۬ا َعاِبٌد َما َعَبْدُتْمۙ َوَلٓ َاْنُتْم َعاِبُدوَن َمٓا َاْعُبُدۜ َلُكْم 

۪ديُنُكْم َوِلَي ۪ديِن
“Bêje: ‘Gelî Kafiran!’ Ez ji bo tiştên hûn jê re îbadetê dikin, 

îbadet nakim. Hûn jî, ji bo tiştê ez jê re îbadetê dikim, îbadet 
nakin. Min jî, ji bo tiştê hûn jê re îbadetê dikin, îbadet neki-
riye. Hûn jî, ji bo tiştê ez jê re îbadet dikim, îbadetê nakin. 
Dînê we ji we re û dînê min ji min re ye.” 79

Rasûlullah -aleyhîssalâtuwesselâm- bi gotina ‘Gelî Kafiran!’ berî 
dûrbûna ji taxutên muşrîkan û ji îbadetên wan û ji dînê wan 
a şirkê, teberrîya xwe ji muşrîkan kirîye. Helbet helwesta 
wî pir bi hikmet e. Em ê jî behsa hin ji van hikmetan bikin.

Bêguman hebûna taxut, bi peyrêw û bi girêdayîyê wî 
bixwe ye. Eger muşrîk nebin, şirk jî di holê de namîne. 
Kole û bendeyên Taxutan jî nebin, di holê de taxut namîn 
in. Ew ên ku lat û dar û potik û rêber û partî û rêxistinan 
dike taxut însan bixwe ye. Îbrahîm -aleyhîsselâm- jî berê xwe 
daye çavkanîya xerabîyê û beraeta xwe ji şirk û tûxyanê 
kirîye. Birastî tiştê herî zor, teberrî û dûrketina ji însanan 
e. Teberrî û dûrketina ji dar û lat û zîyaretan, tiştê herî 
hêsan û rihet e. Qet tu feyde û zirara wan nagêje însan. 
Lê belê teberrî û dûrketina ewan kesên ku îbadetê li van 
tîştan dikin ne hêsan e. Lewre ew; ya eqreba ne, an heval 

 79.   109/Kafîrûn, 1-6
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û hogir in, an jî hin kesên xwedî raye ne û hêzdar in. Dibe 
ku hêvîya feyde ji wan bê kirin an jî, ji bela û ji zirara wan 
xwe biparêzin. Ji ber vê yekê îmamê tewhîdê, ji wê tiştê 
dest pê kirîye ku ji tebîeta însan re pir zor tê.

b. Dûrketina Ji Taxut

“…Em ji we û ji wan tiştên ku hûn ji Allah pê ve ji wan re 
îbadet dikin dûr in…”

Bi rastî ev nuqteyeke pir muhîm û mesûlîyeteke herî 
giring e.

Allah -azze we celle- wiha ferman dike:

َ َواْجَتِنُبوا  ٍة َرُسوًل َاِن اْعُبُدوا الّلٰ َوَلَقْد َبَعْثَنا ۪في ُكّلِ ُامَّ
ْت َعَلْيِه  ُ َوِمْنُهْم َمْن َحقَّ اُغوَتۚ َفِمْنُهْم َمْن َهَدى الّلٰ الطَّ
ْرِض َفاْنُظُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة  َلَلُةۜ َف۪سيُروا ِفي اْلَ الضَّ

۪بيَن اْلُمَكّذِ
“Sond be, ji her ummetê re ji bo ku bibêjin (teblîx bikin): 

‘Ji Allah re îbadet/abdîtî bikin û xwe ji taxut biparêzin.’ me 
pêxemberek şand. Bi vê awayî Allah li hinekên wan hîdayet kir 
û li hinekên wan re jî rêşaşîtî heq bû. Li ser rûyê erdê bigerin 
û aqûbeta derewînan/mukezziban çawa bûye bibînin” 80

Ew mûslîmên ku tabiê Rasûlullah -aleyhîssalâtuwesselâm- in ew 
jî di bin mukellefîyeta dûrketina ji Taxutan e. Qur’an, 
kesên muslîm li hemberi Taxut bi vê wêzifeyê binbar dike 
ku, divê mûmîn xwe ji Taxut dûr bike. Her mûmînek, 
bi îctînaba Taxut, divê xwe jê û ji alîgir û sazîyên Taxut 
dûr bigire.

Îctinab, ji koka “cenb” muştaq e. Tê maneya “Kevî, tenîşt, 
 80.   16/Nahl, 36
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kelek, rex”. Îctînaba ji taxut; yanê Em ê taxut di jîyana xwe 
de bavêjin kevîyekî û Em ê jî jîyana xwe li rexekî din bi-
domînin. Yanê, em li alîyekî û taxut jî li alîyekî din. Rêya 
me û sefa me wê zelal û eşkere be.

Eger em xwe ji taxut û ji alîgir û sazîyên taxut dûr ne-
kin û rê û sefên xwe zelal û eşkere nekîn, wê demê me 
dûrketin û teberrîya xwe ya ji taxut pêk neanîye. Mirov 
her çiqas bi fikir û ramanên xwe taxut înkar û tekfîr bike 
jî, têr nake. Ji ber vê yeke bi teberrî û dûrketina qewlî re 
divê dûrketin û teberrîya fiilî jî pêk bê û bi vê awayê em 
sunneta rasûlan bişopînin.

c. Tekfîrkirina Taxut Û Abdên Wî

“…Em we înkar(tekfîr) dikin…”

Taxut û ew ên abdîtî lê dikin, li îndallah kafir bixwe ne. 
Herwiha ew navê ku Allah daye wan divê ku kesên muslîm 
jî bi wê navê wan binav bikin. Tekfîr kirina Taxut û yên bi 
dilsozî girêdayîyê wan in û yên ku îteat û îbadetê ji wan re 
dikin, ger bi eşkerehî û mimkûn bibe rûbirû bikarbêanîn.

Taxutên îro li ser vê mijarê bi hesasî/bi hestewerî di-
sekinin. Ji bo ehkama tekfîrê ron bikin (bi av bikin) û 
însanan ji tekfîra şer’î dûr bixin qelemên firotî û belamên 
bi şaşik û waîzên ser ekranan seferber dikin. Eger ev têr 
neke quwwetên zebtî (leşker û polês) û darazê dixin 
dewreyê. Helbet hin sebebên vê jî hene.

Ewwelen, tekfîra Taxutan; di mûcadeleya dijî wan de 
pêgava yekemîn û îtîraza pergala jêxwarin û marastinê û 
şîrk û zilma wan e. Ew jî dizanin ku eger însan bi hikmê 
wan Taxutan a li îndallah bihesin û hîn bibin, êdî wê sitûyê 



141

LA ÎLAHE ÎLLALLAH

xwe ji wan re xwar nakin û îteatê li wan nekin. Ji kesên 
muslîm kî hez kafiran dike û îteata wan dike?

Wek duyem, hebuna taxut tê ser vê maneyê ku; ji în-
sanan qismek xwe wek îlah li mirovan didin pejirandin 
û qismê mayî jî abdîtî li wan dikin. Ew ên xwe wek îlah 
dibînin herûdaîm xwe serdestê gelê xwe dibînin. Dilê 
xwe nahêlîn û çi bixwazin dikin. Ji bo wan qet tu qanûn 
û qaîde ne rewcdar in. Taxut û ew kesên derdorê wî de 
helbet naxwazin ku ev îmtîyazên destê wan de winda bibin.

Ji ber vê sebebê, yanê ji bo ku pergala xwe ya zilim û 
tuxyanê bidomînin derfet û îmkânên xwe ya olî û sîyasî 
û leşkerî seferber dikin.

Tekfîr kirina Taxutan û tabîên wan bi ayetan sabit e û 
mijareke pir giring e. Ji bo avahîyekî temelê wê çuqas gi-
ring be an jî qufaltina qulpoka ewwil a gomlekekî çuqas 
muhîm be tekfîra taxut jî di vê çarçovê de tê nirxandin. 
Lewre qulpoka ewwil çewt bê qefaltin an jî temela avahîyê 
ne zexim be, piştî wê lehzeyê wê her pêgav li ser çewtîyê 
bê avêtin. Mûcadeleya bi taxut re jî, girêdayîyê tekfîra 
taxut û ew kesên li derdorê wî ye. Eger di vê nuqtê de hin 
şûbhe xuya bibin û rê zelal nebe û serê mûmînan ne safî 
be wê fêhm û metodên rêşaşî derkevin holê.

Ji bo averê kirina vê mijarê taxut pir zêde hewlên taybet 
nîşan didin. Ji ber van hewlên wan û gumanên ku belamên 
wan didin pêş Em ê hin xisûsên din îzah bikin.
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Hewcetîya Tekfîra Taxut
Tekfîra Taxut Şertê Kelîmeya Tewhîdê/Îmanê Ye

ْشُد ِمَن اْلَغّيِۚ َفَمْن َيْكُفْر  َن الرُّ يِن َقْد َتَبيَّ َلٓ ِاْكَراَه ِفي الّد۪
ِ َفَقِد اْسَتْمَسَك ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثٰقىۗ َل  اُغوِت َوُيْؤِمْن ِبالّلٰ ِبالطَّ

ُ َس۪ميٌع َع۪ليٌم اْنِفَصاَم َلَهاۜ َوالّلٰ
“Di dîn de kotekî/zorî tune. Rêya heq ji rêya batil veqetî-

ya ye. Kî taxut înkar bike û îmân bi Allah bîne; wî, xwe bi 
qulpeke zexim ê qetandin jê re tune girtî ye. Allah, (yê ku 
hemû tîştan dibihîze) Semî û (zanayê her tiştî) Alîm e.” 81

Ji bo xwe lê girtina kelîmeya tewhîdê/urwetu’l wusqayê 
şert e ku taxut bê tekfîr kirin. Çawan ku di orjînala ayetê 
de dibore ev bixwe jî ji eslê îtîqadê ye. Maneya ‘Kufr’ê; 
nuximandina tiştekî ye an jî tiştek wek tune bê hesibandin 
e. Di şer’a şerîf de tê vê maneyê ku îmana mirovekî wek 
tune bê hesibandin û ew bi navê ‘Kafir’ ku ev nav Allah 
daye, bê navandin.

Ji ber ehemmîyeta wê, înkar kirina taxut berî îman anîna 
Allah hetîye zikir kirin. Em vê uslûba ayetê di kelîmeya 
tewhîdêde jî dibînin. Kelîmeya

Tewhîdê, pêşî bi gotina “َل/Lâ” dest pê dike. Yanê di serê 
ewwil de Taxut û îlahên sexte tên red û înkar kirin. Piştre 
“Îlla Allah” ku ev jî tenê bi tenê îman anîna bi Allah e.

Rabbê me dema ehlê kitêb dawetê îslâmê dike ewana 
gazî çar esasan dike. Ji wan yek jî ev e ku tekfîra ew kesên ji 
tewhîdê ruvegerandine û eşkerekirina kesîyatîya îslâmê ye.

اٍء َبْيَنَنا َوَبْيَنُكْم َالَّ  ُقْل َيٓا َاْهَل اْلِكَتاِب َتَعاَلْوا ِاٰلى َكِلَمٍة َسَوٓ
 81.   2/Baqara, 256
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ِخَذ َبْعُضَنا َبْعًضا َاْرَباًبا  َ َوَل ُنْشِرَك ِب۪ه َشْئًـا َوَل َيتَّ َنْعُبَد ِالَّ الّلٰ
ا ُمْسِلُموَن ْوا َفُقوُلوا اْشَهُدوا ِبَانَّ ۜ َفِاْن َتَولَّ ِ ِمْن ُدوِن الّلٰ

“Bibêje: ‘Gelî yên ehlê kitêb! Werin bal bi wê kelîmeya/
peyva ku di navbera me û we de hevpar e/muşterek e. Eva 
ew e ku; em ê ji xeynî Allah ji tu kesî re îbadetê nekin û ji wî 
re qet tu tiştekî nekin şirîk û em ê Allah nehêlin û ji me hin 
wê hinekên din ji xwe re nekin Rab.’ Eger rû vegerînin hûn 
jî (ji wan re) bibêjin: ‘Şahid bin ku em ji muslîman in.’ ” 82

Allah -azze we celle- ji bo kelîmeya hevpar çar esas zikir kirîye.
• Îbadetê ji Allah re bikin
• Ji Allah re qet tu şirîk çênekin
• Ji însan tu kes bila da’wa rabbîtîyê li hevdu nekin
• Ew kesên ku ji van esasan rû vedigerînin re wiha 

bêjin: “Şahid bin ku em ji muslîman in.”
Bêguman taxut, ji van qaîdeyan bitemamî rû vegeran-

diye. Taxut, însanan gazî îteat û rab girtina ji xwe re dike. 
Bi hewcetîya kelîmeya hevpar û bi kesîyatîya îslâmê ew 
kesê divê li dijî wî çik bê sekinîn taxut bixwe ye.
Tekfîra Taxutan Hewcetîya Beraeta Ji Şirkê Ye

Mirovek hetanî ji şirkê tobe neke û jê dûr nemîne mûslîm-
bûna wî ne mimkun e. Lewre îslâm; dîn ji bo Allah xalis-
kirin e û paqijîya ji şirkê û bi dileke safî teslîmîyeta Allah 
e -azze we celle-. Ew kesê ku di jîyana wî de şirk hebe weke ku 
di heman demê de ji çend îlahan re abdîtî bike. Ji ber vê 
yekê Allah, teberrî û dûrketina ji şirkê, ji bo wan kesên ku 
dixwazin bibin ji muslîman re wek şert daye pêş.
 82.   3/Alî-Îmrân, 64
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يِنۜ  ٰكوَة َفِاْخَواُنُكْم ِفي الّد۪ ٰلوَة َوٰاَتُوا الزَّ َفِاْن َتاُبوا َوَاَقاُموا الصَّ
َياِت ِلَقْوٍم َيْعَلُموَن ُل اْلٰ َوُنَفّصِ

“Eger (ji şirkê) tobe bikin û nimêja xwe bikin û zekata xwe 
bidin êdî ew di dîn de birayên we ne. Em ji bo civakeke zana 
ayetên xwe wiha bi hûrgilî/bi teferûet beyan dikin.” 83

Eger Allah -azze we celle- tiştekî emir kiribe ji bo mumînan 
bitenê teslîmîyet û amelkirin lazim e. Qethîyên ne şayanê 
muslîmekî ye ku li hember Allah -azze we celle- li alternatifan 
bigere û bi pirsyarkerî tevbigere.

ِ َوَرُسوِل۪ه ِلَيْحُكَم  َما َكاَن َقْوَل اْلُمْؤِم۪نيَن ِاَذا ُدُعٓوا ِاَلى الّلٰ ِانَّ
ِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن

ٓ
َبْيَنُهْم َاْن َيُقوُلوا َسِمْعَنا َوَاَطْعَناۜ َوُا۬وٰل

“Ji bo ku di navbera wan de hukim bide, dema bi bal huk-
mê Allah û Rasûlê wî ve bên vêxwendin gotina mumînan 
ev e: “Me bihîst û em îteat dikin.” Ha ew ên ku xelas bûne 
ev bixwe ne.” 84

Allah -azze we celle- dema însanan xuliqandiye ewana kirîye 
du qefle. Qefleyek ji wan mûmîn in û yê din jî kafir in.

ُ ِبَما  ۪ذي َخَلَقُكْم َفِمْنُكْم َكاِفٌر َوِمْنُكْم ُمْؤِمٌنۜ َوالّلٰ ُهَو الَّ
َتْعَمُلوَن َب۪صيٌر

“Ew ê hûn xuliqandinê ew e. Lê dîsa jî, ji we hinek kafir in 
û hinek jî mûmîn in. Allah kar û amelên we dibîne.” 85

Mirov çi bike wê xwe ji şirkê dûr bike gelo? Hema bi 
gotina “Ez ji şirkê dûr im.” Ji bo beraeta ji şirkê têr dike gelo?

 83.   9/Tewbe, 11
 84.   24/Nûr, 51
 85.   64/Texabun, 2
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Ev pirsa ha ji Rasûlullah jî -sallallahualeyhivesellem- hate pirsîn:

“Zilamek hate cem Rasûlullah û vê pirsê jê kir: ‘Ya Rasûlul-
lah! Dema razanê ku ez dikevim nav livînê xwe tiştekî ku ez 
bixwînim hînî min bike.’ Rasûlullah jê re wiha got: ‘Sûreya 
Kafîrûn bixwîne! Lewre ew, beraeta ji şirkê ye.” 86

Hal ev e ku di sûreya Kafîrûn de lefza “Ez ji şirkê dûr û 
berî me.” nabore. Şuna vê lefzê de; dûr ketin û beraeta ji 
dînê kafiran û mabûdên wan ên ji xeyrî Allah û ji şirka 
muşrîkan û ji kafiran dibore.

Fêm bû ku ji bo beraeta ji şirkê dûr ketina ji van temaman 
pêwist e. Ev her çar new’ê beraetê jî taxut dixe çarçova 
maneya xwe.
Tekfîra Taxutan; Razîbûna Hûkmê Allah E û Navandina 
Ku Allah Binav Kirîye Ye

Birastî tekfîr, hûkmeke şer’î ye. Hûkimdanîna şer’î de 
heq û raye bitenê aîdê Allah e. Mirovek dema ku bê şert 
û qeyd teslîmê hikûm û emrên Allah bibe wê demê dibe 
mûslîm û mûmîn.

ِ َوَرُسوِل۪ه ِلَيْحُكَم  َما َكاَن َقْوَل اْلُمْؤِم۪نيَن ِاَذا ُدُعٓوا ِاَلى الّلٰ ِانَّ
ِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن

ٓ
َبْيَنُهْم َاْن َيُقوُلوا َسِمْعَنا َوَاَطْعَناۜ َوُا۬وٰل

“Ji bo ku di navbera wan de hukim bide, dema bi bal huk-
mê Allah û Rasûlê wî ve bên vêxwendin gotina mumînan 
ev e: ‘Me bihîst û em îteat dikin.’ Ha ew ên ku xelas bûne 
ev bixwe ne.” 87

ُ َوَرُسوُلُهٓ َاْمًرا َاْن  َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوَل ُمْؤِمَنٍة ِاَذا َقَضى الّلٰ
 86.   Tirmizî, 3403
 87.   24/Nûr, 51
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َ َوَرُسوَلُه َفَقْد  َيُكوَن َلُهُم اْلِخَيَرُة ِمْن َاْمِرِهْمۜ َوَمْن َيْعِص الّلٰ
َضلَّ َضَلًل ُم۪بيًنا

“Dema ku Allah û Rasûlê wî li ser meseleyekî hûkim bidin; 
êdî heqê mêr û jinên mumîn tuneye ku ew li gorî daxwaza 
dilê xwe tevbigerin. Kî li hemberî Allah û Rasûlê wî serî 
hilde; bi rastî ew zivirîye xerîfîyeke eşkere.” 88

Allah -azze we celle- di vê mijarê de hûkmê xwe ya qethî daye. 
Li gor vê hûkmê ha ev kesên bi hûkmên ku Allah nazil 
kirîye pê hikûm nakin û li ser rêya wî dibin asteng û ew 
taxutên ku însanan gazî abdîtîya xwe dikin, kafir in.
Têkîlîya Me Ya Li Dij Taxutan, Li Gorî Hukme Wan E

Li dijî taxut du çeşîd têkîlîya me yê bingehîn heye.
1. Tekfîr û înkar kirina taxut
2. Dûr ketin û beraeta ji taxut
Ev her du muamele jî şertê bingehîn a kelîmeya tewhîdê 

ye.
Dînê îslâmê însanan û berpirsîyarîyên me bi hinek navan 

diyar dike. Eger mirovekî bi navê “Muslîm” binav kiribe, 
ew êdî ji bo me bira ye, em hez jê dikin û dema alîkarî ji 
me bixwaze Em ê destê alîkarîyê dirêjî wî bikin û eqda 
nîkahê pê re tê kirin û em dibin welîyê wî û welayeta wî 
jî qebûl dikin. Eger li ser me bibe rayedar em wê otorîte-
ya wî dipejirînin û li ser me bibe fermandar Em ê bibin 
eskerê wî û îteata wî bikin.

Mirovek eger bi navê kafir binav bibe kesê mûmîn ne 
mimkun e ku jê hez bike. Ew êdî wek bira nayê pejirandin 
 88.   33/Ehzab, 36
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û tu muslîm qethîyen nikare qîza xwe pê re bizewcîne. 
Eger bibe rêveber îteata wî, li ser mûmînan ne wacib e. 
Ew ji me re nikare bibe welî û nimêja li pey wî ne meq-
bûl e. Dema ku bimre ji bo wî ji Allah -azze we celle- daxwaza 
îstîxfarê nayê kirin û em piştî mirina wî nimêja wî jî nakin.

Mûmîntî an jî kafirtîya mirovek, di heman demê de 
hema bêjin bi hezaran hikûm û ehkaman bixwe re derdixe 
holê. Eger taxut başebaş binav nebe ew hûkmên der heqê 
wî de wê betal bimînin ûîptal bibin. Ehkam û hidûdên 
Allah wê bên perçiqandin û pâk û pîs wê tevlihev bibin.

Ew gotegota ku dibêjin “Bi tekfîr kirina filankes wê çî bi-
keve destê wê?” birastî gotineke cahiltî ye. Eger ev mesele 
ne meseleyeke mûhîm bûna wê di Qur’ana Kerîm de 
hikmê kûfrê cih negirtibana. Halbukî ew kesê ku Qur’ana 
Kerîm dixwîne hemen hemen di her rûpela Qur’anê de 
evan hûkman dixwîne. De kerem bikin em van hûkman 
bi hev re bixwînin.

Allah -azze we celle- dema însanan xuliqandiye ewana kirîye 
du qefle. Qefleyek ji wan mûmîn in û yê din jî kafir in.

ُ ِبَما  ُهَو الَّذي َخَلَقُكْم َفِمْنُكْم َكاِفٌر َوِمْنُكْم ُمْؤِمٌن َوالّلٰ
َتْعَمُلوَن َبصيٌر

“Ew ê hûn xuliqandinê ew e. Lê dîsa jî, ji we hinek kafir in 
û hinek jî mûmîn in. Allah kar û amelên we dibîne.” 89

Allah, mûmînan “Ew kesên li ser hîdayetê” û kafiran jî 
“Ew kesên li ser dalâletê” binav kirîye.

 89.   64/Texabun, 2
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َلَلُةۜ  ْت َعَلْيِه الضَّ ُ َوِمْنُهْم َمْن َحقَّ …َفِمْنُهْم َمْن َهَدى الّلٰ
۪بيَن ْرِض َفاْنُظُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمَكّذِ َف۪سيُروا ِفي اْلَ

“…Bi vê awayî Allah li hinekên wan hîdayet kir û li hinekên 
wan re jî rêşaşîtî heq bû. Li ser rûyê erdê bigerin û aqûbeta 
derewînan/mukezziban çawa bûye bibînin.” 90

Veqetandina qenc û xerabên însanan dibe sebebê razî-
bûna Allah -azze we celle-. Mûmîn pâk û tahir in lê kafir pîs 
û mirdar in. Nexwe divê ku ev her du kom ji hev du bên 
veqetandin.

ِب َوَيْجَعَل اْلَخ۪بيَث َبْعَضُه  ِيّ ُ اْلَخ۪بيَث ِمَن الطَّ ِلَي۪ميَز الّلٰ
ِئَك ُهُم 

ٓ
َمۜ ُا۬وٰل َعٰلى َبْعٍض َفَيْرُكَمُه َج۪ميًعا َفَيْجَعَلُه ۪في َجَهنَّ

۟ اْلَخاِسُروَن
“Ev jî, ji bo wê ye ku Allah, yên mirdar û yên paqij (mumîn 

û kafir û tiştên di rêya Allah de an jî li ser batil tê xerckirin) ji 
hevdu veqetîne û mirdaran li ser hev kom bike û hemûyan 
di cehennemê de bicivîne ser hev. Ew ên esil di zîyanê de 
ne her ev in.” 91

ۚ َاَفَنْجَعُل اْلُمْسِل۪ميَن َكاْلُمْجِر۪ميَنۜ َما َلُكْم۠ َكْيَف َتْحُكُموَن
“Ma em muslîman, qet weke gunehkaran dikin? Çi bûye 

bi we? Ma hûn çawa hikûm didin?” 92

ِة  ِةۜ َاْصَحاُب اْلَجنَّ اِر َوَاْصَحاُب اْلَجنَّ َل َيْسَت۪وٓي َاْصَحاُب النَّ
ُهُم اْلَفٓاِئُزوَن

“Cennetî û cehennemî weke hev nabin. Esil kesên ku xelas 
bûyî ne ehlê cennetê ne.” 93
 90.   16/Nahl, 36
 91.   8/Enfal, 37
 92.   68/Qelem, 35-36
 93.   59/Haşr, 20
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Eger bi baldarî bê rênîn Allah, qenc û xerab; mûmîn û 
kafir; ehlê cennetê û ehlê cehennemê; paqij û mirdar ji 
hev cuda kirîye û veqetandiye. Ji wan ên ku neveqetandine 
re jî wiha dibêje û ewana rexne dike: “Çi bûye bi we?”, “Ma 
hûn çawa hikûm didin?”

De kerem bikin li ser vê mijarê em dor bidin Seyyîd 
Qutub -rahîmehullah- û piştre jî vê mijarê biqedînin:

۟ َياِت َوِلَتْسَت۪بيَن َس۪بيُل اْلُمْجِر۪ميَن ُل اْلٰ َوَكٰذِلَك ُنَفّصِ
“Ji bo ku rêyên gunehkarên sucdar bi eşkerehî derkeve holê 

em ayetên xwe ji we re ji hev vediqetînin.” 94

Seyyîd Qutub-rahîmehullah- di tefsîra vê ayetê de şiroveyekî 
herî xweşik dike û wiha dibêje:

“Tiştekî têr balkêş e… Ev, stratejîya der barê bawerî û 
tevgerîna di vê aqîdê de rêbaza (metoda) Qur’anê berpêşî 
çavan dike. Bêguman armanca vê metodê bitenê ne ji bo 
rêyên mumînên salih eşkere bibe û derkeve holê ye. Armanca 
ji xeynî vê yek jî, ew rêşaşên ku di rêyên bâtil de ne da ku 
rêyên wan jî bi eşkerehî derkeve meydanê.

Lewre, ji bo rêya mumînan eşkere û vekirî dıyar bibe, mec-
bûrîtîye ku rêyên mûcrîmên ji bi aşkerahî belî bibe. Ev qaîde 
di gihaneka rêyan de xetek e dıyarker e.

Ji bo safîbûna îmanê xêrê û qencîyê: daxuyakirina kûfrê û 
xerabîyê û sûcdarîyê mecbûrî ye. Hedefa diyarkirina îlahî ya 
der barê vê ayetê de yek jî ev e ku rêya mucriman apaşkera 
xuya bibe.

Lewre der barê derawa (pozisyon) û rêyên mucriman de 

 94.   6/En’am, 55
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şûbhe û nuqteyên tarî ku xuya dibin, wê ev rewş vebeyandinê 
li derawa û rêyên mumînan jî bike.

Çimkî ev du rêyên ji hev cuda ne. Weke du pêlên li hemberî 
hev in. Ji ber vê yekê hewceye ku reng û xetên wan eşkere 
û vekirî xuya bin.

Hewceye ku her Tevgera Îslamî bi daxuyanîya rêya mumî-
nan û rêya mucriman dest bi karên xwe bikin. Ger destpêka 
wan bi tarîf kirina rêya mumînan û rêya mucriman be da ku 
taybetîyên veqetîner a mumînan digel taybetîyên veqetîner 
a mucriman qenc fêm bibe. Lê belê ne di alema teorîyan û 
nazarîyeyan de, di nav realîteyan de…

Bi vê awayê wê mensûbên dawa îslamê bizanibin ku rêya 
mumînan û rêya mucriman qet naşibin hevdu. Nişan û xetên 
di navbera mumînan û mucriman de wê tevlihev nebin. Û 
rêya mumînan û rêbaza/metoda tevgera wan û elameta wan 
ên xweserî ku dıyar bû pê de, êdî wê bizanibin ji wan însanên 
li hawîrdor kî müşrik e û ki mucrim e.

Dema ku îslâm hat û leqayî putperestîyê û xwedênenasîyê 
û ew dînên ku semawî bûn lê bi tehrîfata beşerî xerabibûn 
re hatibû.

Belê, di wê dema leqayî hatina van cereyanan/rewtekan û 
grûban de rêya mumînên salih û rêyên muşrîkên mucrim bi 
aşkerehî li ber çavan bû. Tevlihevbûna wan teqez/qethîyen 
ne mimkun bû.

Lê belê pirsgirêkên îro ku tevgerên îslamî yên sehîh rastî 
wan dibin, ne ji van pirsgirêkan in.

Pirsgirêk, di mewcûdîyeta welatên ku warên îslamê bûn 
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de şênber dibe. Di wan welatên îslamê de Neteweyên ji 
sulaleya muslîman jiyana xwe domandibûn û di dewra wan 
de dînê Allah -azze we celle- hakîm bû û hûkmê şerîeta wî di 
merîyetê de bû.

Piştre van welat û neteweyan, îslamê ji hayata xwe derxistin 
û bitenê wek nasnameyê/wek hûwîyetê îlan kirin. Bi qozika/
bi açiya bawerîyê de tevî zenna wan ku îslamê wek dîn qebûl 
dikin lê mixabin di bawerî û realîteyê de qaîdeyên îslamê 
înkar dikin. Lewre Îslam, şahdeyîya “ji Allah pê ve tunebûna 
îlahan” e. Şahdeyîya ji Allah -azze we celle- pê ve tunebûna îlahan 
jî ev e; xaliqê vê kâînatê tenê Allah e -azze we celle-.

Heq û rayeya teserûfa vê kâinatê aîdê Allah e -azze we celle-. Ew 
helwest û tevgerên evdan ku bi qest û nîyeta îbadetê dikin, 
divê bitenê teqdîmî Allah -azze we celle- bê kirin. Serkanîbûna 
temamê qanunan bitenê Allah -azze we celle- bê qebul kirin. Û 
der barê mijarên jîyanê de bawerîya bitenê teslîmîyeta Allah 
-azze we celle- mûşexes bûnê. Şahdeyî ha ev in.

Kî, di vê çarçovê de (di vê maneyê de) şahidîya ji Allah -azze 

we celle- pê ve tunebûna îlahan neanibe wî qet şahdeyî neanîye 
û bi vê rewşê neketiye îslamê. Navê wî û neseba wî û sifeta wî 
her çi be bila bibe ev netîce naguhere. Li kîjan heremê şert 
û mercên şahidîya ji Allah -azze we celle- pê ve tunebûna îlahan 
pêk nehatibê, tê vê maneyê ku ew herêm tu cara dînê Allah 
-azze we celle- ji xwe re ne kirine dîn û tu cara ne ketine îslamê de.

Îro li ser rûyê erdê milletên ku ji sulaleyên muslîman zêde 
bûne û bi navê muslîm binavkirî mewcûd in. Dîsa hin we-
latên ku zemanekî war û welatê îslamê bûn hene. Enceq em 
dinêrin ku ew milletên ha di roja me de şahidîya ji Allah -azze 
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we celle- pê ve tunebûna îlahan pêk naynin. Weke vê ew welat 
û biladên ha jî, di vê maneya ku me anî ser ziman de dînê 
Allah -azze we celle- ji xwe re wek dîn hesab nakin û napejirînin.

Va pirsgirêka herî mezin ê ku li pêşîya TevgerênÎslamî yên 
sehih de ev e. Dijwarîya herî mezin ê li pêşiya van Tevgeran 
li alîyekî nefêmkirina qaîdeya Lâîlâheîllallahê û hawîrdora 
maneya îslamê, li alîyê din jî dorpêçkirina nediyarîtî û girtî-
bûn û tevihevbûna maneya şirk û cahilîyê ye.

Pirsgirêka herî mezin ê ku ev Tevgerên Îslâmî rastî wî tên 
nexuyabûna rêya mumînên salih û rêya muşrîkên mucrim e.

Tevlihevbûna elamet û taybetîyan e. Gelcoyîya navan û 
sifatan e. Li nuqteya veqetina rêyan de serwerîya şaşwazîyê ye.

Neyarên Tevgerên Îslamî vê qulêrê qenc dizanin. Ji ber 
vê yekê da ku ev qulêr hê zêdetir fireh bibe, pirsgirêk şore/
leçqe bibe û linavhev bikeve xebatên xwe bi giranî li ser vê 
mijarê zêdetir dikin. Hingi ew qas, gotina rastî mirov dixe 
bin tohmeteke pir giran ku mirov ji ling û eniya wî girê dide. 
Tohmeta “muslîman tekfîr dikin.” Êdî mijar ji hikûm dayîna 
der barê îslâm û kûfrê divegere pirsgirêka serlêdana hakimtîya 
urf û kevneşopîyê, ne gotinên Allah -azze we celle- û Rasûlê wî.

Ha zorahîya herî mezin ev e. Jêderbaskirina vê astengê ji 
bo alîgirên dawa îlahî, yên ji her nesile re mecbûrî ye.

Kesên ku însanan dawetî rêya Allah -azze we celle- dikin di 
mijara bilêvkirina rastîyan de divê qethîyen bi şelafî û lihe-
vayîxwazîyê ve nehemike, berê xwe ne de wê hêlî ve.

Divê, tu tirs û fikareyên wan tune be. Divê di bin bandora 
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wan kesên ku wiha diqîrin ‘Binêrin, muslîman tekfîr dikin!’ 
de nemînin û ji lewmên lomekera jî netirsin.” 95

Seyyid Qutub, pirsgirêkê pir xweş teşhîs kiriye û bi 
zimanekî zelal diyarkiriye. Der barê netbûna dawetê û 
paxavnekirina hin leqebên pêneketî (weke tekfîrvanî) 
de şîretên bikêr û bifeyde kiriye. Allah -azze we celle- wî bi 
rehmeta xwe şâd bike.

d. Rik Û Dijminahîya Bêdawî

 ِ ى ُتْؤِمُنوا ِبالّلٰ اُء َاَبًدا َحّتٰ َوْحَدُهَٓوَبَدا َبْيَنَنا َوَبْيَنُكُم اْلَعَداَوُة َواْلَبْغَضٓ
“…Heta ku hûn îman bi Allah tenê neynin di navbera me 

û we de dijminantî û kerbek ebedî dest pê kiriye…”

Paşê, divê ehlê tewhîd li hemberê wan di dilê xwe de 
dijminahî û rikeke bêdawî dê bihewînin.

Di eslê ayetê de lefza “Bedâ” hatiye emilandin. Yanê 
aşkerehî û xuyabûn. Dîsa ayet rik/kîn û dijminahî/ne-
yartîyê ji hevdu diveqetîne. Lewre cihê kînê di dil de ye. 
Lê dijminahî kiryarîyeke/ameleke li der e.

Yanê ew kesê muwahhîd tenê bi kîn girtinê û bi buxzki-
rinê qîma xwe neyîne di heman demê de wê bi eşkerehî 
neyartîyê jî li wan bike. Sedema vê kîn û neyartîyê ne 
pirsgirêkên şexsî an dinyewî ne. Ev tevger, bitenê wê li 
ser xeta îman û kûfrê biqewime.

Heta ku ew muşrîk ji şirkên xwe vegerin û îman tenê 
bitenê bi Allah -azze we celle- bînin. Mumîn lehzeya îman bi 
Allah -azze we celle- anî pê de xwe ji temamên qeydên pûç 
 95.   Ji tefsîra Fi zilali’l Qur’an bi kurtahî
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rizgar dike û di jîyana xwe de li gor qaîde û qeydên Îslam 
û kûfrê tevdigere. Hezkirina wî li ser qaîdeya Îslamê ye û 
rik û dijminahîya wi jî li hemberî kûfr û şirkê ye.

Dostê mûmînan Allah e û Rasûlê wî ye û mûmîn in. 
Neyarên mûmînan jî taxut û abdên Taxutan e.

Eger ew dest ji şirka xwe berdin û li ser aqîdeya tewhî-
dê berê xwe bidin Allah -azze we celle- wê demê ewê jî bibin 
birayên mûmînan. Welew ku; wî kesî zirarên pir mezin 
dabe mûmînan û ji çend mûmînan kuştibe an jî ewana ji 
cih û warên wan nefîy kiribe jî piştî îmanê êdî ew dibin 
birayê mûmînan.

Di deftera mûmînan de rik û qîna der heqê kesê ehlê 
tewhîdê de tune ye. Lê ew ên ehlê şirkê ne û abdên taxut 
in, ne tê de.

2. Têkoşîna Îbrahîm Ya Li Dij Taxut A Fiîlî
Îbrahîm -aleyhîsselâm- di mûcadeleya taxutan de bi têkoşîna 

bi devkî ter nekiriye. Li dijî wan di qada fiîlî de jî çalakîyên 
xwe xistîye holê.

ُهْم ِاَلْيِه َيْرِجُعوَن َفَجَعَلُهْم ُجَذاًذا ِالَّ َك۪بيًرا َلُهْم َلَعلَّ
“Putê mezin ne têde (Îbrahîm) hemû putan parçe parçe 

kir. Dibe ku lê vegerin (û ji wî putê bipirsin).” 96

Taxut, di bergeha îslâmê de mûnkerata herî mezin e. 
Helwesta der heqê temamê mûnkeratan de qaîde ev e ku 
ew mûnkerat bê tune kirin. Di mijara mûnkerata taxut de 
jî eynî qaîde carî ye. Divê ew jî ji qada jîyanê îzale bibe û 
ji ser rûyê erdê bê tûne kirin.

 96.   21/Enbîya, 58
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“Ji we kî mûnkeratekî bibîne bila wî bi destê xwe biguherîne. 
Eger quweta wî negêje vê bila bi zimanê xwe biguherîne. 
Quweta wî negêje vî jî bila bi qelbê xwe (buxz bike). Eva 
ha jî di îmanê de xeleqa herî zeîf e.” 97

Berterafa taxut a bi dest, cîhad e ku ew jî zîrweya îslâmê 
ye. Eger mûmîn têr baş xurt bibn û rêveberîyeke îslâmî 
bi dest bixin û bibin xwedîyê alâyeke/senceqeke îslâmî, 
êdî li ser wan ferz e ku dest bi cîhadê bikin.

Meqseda cîhada îslâmê ev e ku; însanan ji bin kind û 
koletî û abdîtîya însananên din (yanê taxutan) derêxin 
û wan rizgar bikin. Hetanî li ser rûyê redê desthilatdarî/
otorîte/hakimîyet bi temamî bibe aîdê Allah -azze we celle- 
ferzîyeta cîhadê jî li ser mûmînan carî ye.

ۜ َفِاِن اْنَتَهْوا  ِ ٰ يُن لِلّ ى َل َتُكوَن ِفْتَنٌة َوَيُكوَن الّد۪ َوَقاِتُلوُهْم َحّتٰ
اِل۪ميَن َفَل ُعْدَواَن ِالَّ َعَلى الظَّ

“Heta (li ser rûyê erdê) fitne nemîne û dîn (otorîte/dest-
hilatî) bibe yê Allah bi wan re şer bikin. Eger dev jê (ji şer 
û kufrê) berdin, êdî ji zaliman pê ve dijminahî ji tu kesî re 
nayê kirin.” 98

Weke rewşa îro, dema ku mûmîn ne xwedî rêveberîyeke 
îslâmî bin û di destê wan de senceqeke îslâmê tune be, 
li dijî Taxutan têkoşîna xwe bi devkî pêk tînin. Der heqê 
wî de hûkmê Allah -azze we celle- her çi be bi eşkerehî tînin 
ser ziman û beyan dikin û gel jî di vê mijarê de ronî/
rewşendar dikin. Li dijî taxut û pergala wî yê batil de bi 
ziman û qelemên xwe cîhadê dikin.

 97.   Muslîm, 49
 98.   2/Baqara, 193
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Kesê ku quweta wî negîje tiştekî wisan ew jî ji qelbê xwe 
buxz dike. Eva ha di îmanê de her çuqas xeleqa herî qels jî 
be pir muhîm e. Lewre ew kesên ku bi dest û ziman nika-
rin li dijî taxut têbikoşin paşê dibe ku tabiê pirhejmarê/
piranîyê bibin û dilê wan li taxut vebe û bidin pey wî. 
Birastî eva ha ji bo mirovekî dibe felaketa îmanê. Weke 
ku Em ê di pêlên pêş de behs bikin, hezkirina Taxutan jî 
ji wan hêmanên/unsurên ku “Lâîlâheîllallah”ê xera dikin 
e. Ji ber vê yeke ew kesê ku bi dest û bi ziman nikaribe 
tiştekî bike, bi buxz kirina taxut mes’ul e.

C. Kesên Îman Bi Taxut Anîne
Mirovek ya îman bi Allah tîne û taxut înkar dike, an jî 

îman bi taxut tîne û Allah înkar dike. Nîvek û navenda 
vê tune.

۪ذيَن ُا۫وُتوا َن۪صيـًبا ِمَن اْلِكَتاِب ُيْؤِمُنوَن ِباْلِجْبِت  َاَلْم َتَر ِاَلى الَّ
۪ذيَن  ِء َاْهٰدى ِمَن الَّ َلٓ ُؤ۬

۪ذيَن َكَفُروا ٰهٓ اُغوِت َوَيُقوُلوَن ِللَّ َوالطَّ
ٰاَمُنوا َس۪بيًل

“Ma tu wan kesên ji kitêbê parek ji wan re hatîye dayîn 
nabînî ku bi cibt û taxut îmân tînin û ji kafiran re dibêjin: 
“Evana ji mumînan rasterêtir in.” 99

Ew kesên ku bawerî bi taxut anîne, ew ên ku taxut înkar 
nakin û di sefên wî de cih digirin, ew in. Ne hewceye ku 
bêjin “Me îman bi taxut anîye.” Kesên ku taxut red û înkar 
nake, ew vê rewşê çawa bina bike bila bike, wî di nezera 
şerîetê de îman bi taxut anîye. Ev ayet (Nîsa, 51) der 
heqê mezin û zanyarên ehlê kitêb de nail bibû. Ewan jî 
îdîaya îman anîna taxut qebul nedikirin. Lê belê ji bo ku 
 99.   4/Nîsa, 51
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di qada amêlê de taxut înkar nedikirin îslâm ewana bi 
cirma ‘îman anîna bi taxut’ sucdar kirîye.

Dîsa ev ayet wesfeke wan kesên ku bawerî bi taxut anîne 
eşkere dike. Ew jî ev e; kafiran tercîhê mûmînan dikin û 
vê hezeyanê didin pêş ku rêya kafiran ji rêya mûmînan 
herî rasterêtir e û bixêrtir e.

Mirovek eger rêbaz û menheca Rabbanî terk bike û ew 
rêbaza/menheca (weke hilbijartinên demokratîk û sazîyên 
lîberal) ji ewropa/ji rojava hatîne îthalkirin mucadele bike 
û ji vêya jî bi navê “Mucadeleya Îslâmî” binav bike, ha ev 
bixwe jî dibe delîl ku wî îman bi taxut anîye.

Ew kesê ku wan mezlumên di war û welatên îslâmê de 
her roj bi sedan têne kuştin û malên wan li ser wan xera 
dibin û namusa wan talan dibin nabîne, lê can û malên 
filleh û cihûyên (ku li ba wan bi rûmet in) telef dibin re 
hêstirê çavan dirjîne û ji bo wan axîn û zarînê dike, wî 
îman bi taxut anîye.

II. Gotina Vê Peyvê Li Ser Ilmê
Kelîmeya tewhîdê, tenê bilêvkirin û dubarekirina wî 

qet feyde nade xwedîyê xwe. Ji bo ku ev peyv feyde bide 
gotinbêjê xwe divê şert û mercên wê pêk bên û li ser û 
îlm û besîretê bê gotin. Allah -azze we celle- gotina vê peyvê 
ji me wiha dixwaze:

ُ َواْسَتْغِفْر ِلَذْنِبَك َوِلْلُمْؤِم۪نيَن  ُه َلٓ ِاٰلَه ِالَّ الّلٰ َفاْعَلْم َانَّ
۟ َبُكْم َوَمْثٰويـُكْم ُ َيْعَلُم ُمَتَقلَّ َواْلُمْؤِمَناِتۜ َوالّلٰ

“Êdî baş bizanibe ku ji Allah pê ve tu îlah tunin. Tu ji bo 
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gunehên xwe u ji bo gunehên mêr û jinên mumîn ji Allah 
mexfîretê bixwaze…” 100

Allah -azze we celle- di vê ayetê de ji Rasûlullah -aleyhîssalâtuwes-

selâm- dixwaze ku peyva tewhîdê qenc îdraq bike: “Êdî baş 
bizanibe ji Allah pê ve tu ilah tunin.”

Tiştê ji vê ayetê fêm dibe ev e: Bilêvkirina vê peyvê li 
ser îlmê, ji şertên Lâîlâheîllallahê ye.

Ew Lâîlâheîllallahê ku mirov pê rizgar dibe, Rasûlullah 
-aleyhîssalâtuwesselâm- di hedîsekê de wiha dibejê:

“Mirina kî li ser îlm û zanebûna ji Allah pê ve îlah tune 
(Lâîlâheîllallah) be, wê têkeve cennetê.” 101

Peyva tewhîdê, eger bi vê awayê bê gotin wê feyde bide 
zarbêjê û dê xwedîyê vê gotinê ji ezabê dojehê rizgar bike.

Di hûkmê dinyayê de gotina peyva tewhîdê bi nezanîn 
dê tu feyde ne de însan û di nezera şerîetê de jî tu qîmeta 
wî tune.

Di vê mijarê de em mîsalekî bidin. Mîna ku, zilamekî 
bi jineke xerib re ku ji zimanê hevdu qenc fêm nakin 
zewicî be. Ji hawîrdora wî naskiriyekî zilam hevoka/
cumleya telaqê, yanê jin berdane hînî wî bike û jê re bêje 
“Ev, kelîmeyeke xweşik e dilê jina xwe pê xweş bike.” Piştre 
ev zilam vê gotinê ji jina xwe re bêje, gelo wê rewşa wan 
çawa çêbe?

Hevoka ku ji jina xwe re gotîye lê maneya vê hevokê 
nizane. Li cem hûkmê şerîetê hûkim û ehemmîyeta go-
tina wî yê “Min te berda!” tune. Lewre ev zilam maneya 
 100.   47/Muhammed, 19
 101.   Muslîm, 26
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vê gotinê nizane. Ji ber vê yekê ev gotina wî ne li dinyayê 
û ne li axîretê jê re ne bar e û ne ji sedema cezakirinê ye. 
Kelîmeya tewhîdê jî wisan e.
A. Kelîmeya Şahdehîyê Ji Şerta Ilmê Re Delalet 
Dike

Mirovek dema ku dikeve dînê îslâmê kelîmeya şadehîyê 
dibêje. Nîvê hevoka kelîmeya şadehîyê, delâleta şertê 
îlmê ye. “Ez şadehî didim ku ji Allah pê ve tu îlah tune û 
ez dîsa şadehî didim ku Muhammed abdê wî û rasûlê wî 
ye.” Ne mimkun e ku însan der barê tiştekî kesnezan de 
şadehîye bide. Di zimanê Erebî de kelîmeya şadehîyê ji 
koka “şe-hî-de” zêde bûye. Ev kok tê ser sê maneyê eslî:

• Hazir bûna di nav civatekî de
• Bûyîna xwedî ilmekî û zanîn
• Îlân kirin û hay pê xistin û ragihandin 102
Eger mirovek der heqê tiştekî de şadehî bide, divê berîya 

şadehîya xwe bûbe şahide wê tiştê. An bi çavên xwe dîtibe 
an jî di der heqê we hedîseyê de xwedî agahî be. Piştre vê 
agahîyê ragihîne hinên din û haya wan jî pê bixe. Mirovek 
eger der heqê tiştekî ku ne dîtîye û ne jî agahdar e şadehî 
bide ew şadehîya wî dibe şadehîya derewîn.

Ew kesê şadehîya ulûhîyeta Allah dike, li ser îlm û zanî-
nekî şadehî dike. Ji ber ku li ser îlm û zanînekî şadehî dide 
ew şadehîya wî meqbûl û rewacdar e. Berevaja vê rewşê 
şadehîya wî ne meqbûl e.

Allah -azze we celle- ji abdên xwe dixaze ku ew li ser îlm û 
zanînekî şadehîya heqqê bikin.
 102.   Bnr. Mu’cem Meqayîsu’l Lûxa, madeya ‘ş-h-d’.
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َفاَعَة ِالَّ َمْن َشِهَد  ۪ذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِنِه الشَّ َوَل َيْمِلُك الَّ
ِباْلَحّقِ َوُهْم َيْعَلُموَن

“Ew pûtên di şuna Allah de îbadet li wan tên kirin nikarin 
şefeatê bikin. Lê belê yê bi zanebûn şadehî li heqqê bînin, 
ew cuda ne.” 103

Îstisna kirina wan ên ku bi zanebûn şadehî li heqqê 
anîne baldar e. Nexwe şadehî anîna bi nezanîn qet feyde 
nade mirov.

Mirovek çawan li ser îlm û zanînê şadehî li heqqê dike?

“Ew ên li ser îlm û besiretê şadehi li haqqe anîne…” 104

“Yên bi şadehîya heq şadehî didin û Allah -azze we celle- tewhîd 
dikin û wehdanîyetê bitenê xweserîya Allah -azze we celle- dikin 
û vê jî li ser îlm û yeqînîyê bikartînin.” 105

B. Agahîya Tewhîdê Fitrî Ye
Allah -azze we celle- berîya xuliqandina însanan, hêj di alema 

erwahê de ji wan ehd û peymana tewhîdê sitendiye.

ُه َواِقٌع ِبِهْمۚ ُخُذوا  وا َانَّ
ٓ ٌة َوَظنُّ ُه ُظلَّ َوِاْذ َنَتْقَنا اْلَجَبَل َفْوَقُهْم َكَانَّ

َك  ُقوَن۟ َوِاْذ َاَخَذ َربُّ ُكْم َتتَّ ُكُروا َما ۪فيِه َلَعلَّ ٍة َواْذ ُكْم ِبُقوَّ َمٓا ٰاَتْيَنا
ى َاْنُفِسِهْمۚ 

ٓ
َتُهْم َوَاْشَهَدُهْم َعٰل يَّ ِمْن َب۪نٓي ٰاَدَم ِمْن ُظُهوِرِهْم ُذّرِ

ا  ا ُكنَّ ۚۛ َاْن َتُقوُلوا َيْوَم اْلِقٰيَمِة ِانَّ ۚۛ َشِهْدَنا ُكْمۜ َقاُلوا َبٰلى َاَلْسُت ِبَرّبِ
ۙ َعْن ٰهَذا َغاِف۪ليَن

“(Bi bîr bînin!) Demekî me çîya (yê Tûr) weke sîwanekî 
di ser wan de rakiribû û wan guman dikir ku wê di ser wan 

 103.   43/Zuxruf, 86
 104.   Tefsîru’l Qur’ân’îlâh Azîm, tefsîra Sureya Zuxruf ayeta 86.
 105.   Tefsîra Taberî, Sureya Zuxruf ayeta 86.
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de bikeve. (Me ji wan re wiha şîret kir:) ‘Tiştên min daye 
we zexm bigirin û li ser bifikirin ku hûn xwe biparêzin.’ (Bi 
bîr bîne!) Dema ku Rabbê te ji pişta Âdem zûrîyeta wan 
girtibû û ji nefsa wan re kiribû şahid (û ji wan re got:) ‘Ma 
ez ne Rabbê we me?’ Hemûyan got: ‘Belê (Tu Rabbê me 
yî), em ji vêya re şahid in.’ (Ev,) ji bo ku hûn roja qiyametê 
nebêjin: ‘Em ji vêya ne haydar bûn.’ ” 106

Ji vê ayetê re “Ayeta Mîsaqê” tê gotin. Sebêbê sitendina 
mîsaqa ji însanên hêj nehatine alema heyînîyê, yanê din-
yayê ew tişte ku ji bo însan mazeret ji holê rabe. Ji bo ku 
însan roja qîyametê nebêjin “Em ji vîya bê xeber bûn.” an 
jî “Me dabû pey bav û kalên xwe” û van hincetan nedin pêş 
di serê ewwil de, hêj di âlema erwahê de ev ehd û mîsaq 
ji wan hatîye sitendin.

Allah -azze we celle- vê agahîyê di fitreta însan de bi cih kirî-
ye. Her insan bi fitreta yekgirtina/tewhîd kirina Allah û 

îbadeta jê re û neçêkirina qet tu şirîkê ji wî re, tê dinyayê.

اَس َعَلْيَهاۜ  ۪تي َفَطَر النَّ ِ الَّ يِن َح۪نيًفاۜ ِفْطَرَت الّلٰ َفَاِقْم َوْجَهَك ِللّد۪
اِس َل  ُمۗ َوٰلِكنَّ َاْكَثَر النَّ يُن اْلَقّيِ ۜ ٰذِلَك الّد۪ ِ َل َتْب۪ديَل ِلَخْلِق الّلٰ

َيْعَلُموَنۗ
“Rûyê xwe wek (muwehhîdê ku qet tu tiştî ji Allah re şirîk 

çênakin) vegerîne dînê henîf. (Bide pey) wê fitreta ku Allah 
însanan li ser xuliqandiye. Di xuliqandina Allah de guheran-
din tune. (Herkesî li ser fitreta tewhîdê xuliqandiye.) Ha dînê 
rasterast ev e. Lê belê pirên însanan nizanin.” 107

Her însan bi aqlê xwe û wek fitrî dizane ku mirovekî 
 106.   7/A’raf, 171-172
 107.   30/Rûm, 30
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qencî lê bike heqê wî bi spasîyê/bi teşekkûre heye. Ne 
spasîya wî qencîkerî nankorî ye. An jî spasîyê ne ji xwedîyê 
qencîyê re, ji yekî din bike ev jî nankorîyeke herî mezîn e. 
Di vê mijarê de ji bo helwesta rast pêk bîne ne hewceye 
ku ew kes bê perwerde kirin an jî talîmên taybetî bibîne. 
Madem afirîner/xaliq Allah e, îbadet jî wek xwezayî ne 
ji hinekê din re, divê jê re bê kirin.

Dîsa her însan bi fitreta xwe dizane ku, tiştek milkê yekî 
be ew kes çi teserrûfê bixwaze di wê milkê xwe de dikare 
bike. Tevlî vê eger bê destûr û ne bi rizaya wî di wê milkê 
de hin kesên din teserrûfatê bikin, ev dibe çeşîdek ji xesbê. 
Di vê mijarê de ji bo helwesta rast pêk bîne ne hewceye 
ku ew kes bê perwerde kirin an jî talîmên taybetî bibîne. 
Madem xaliqê erd û esmanan Allah e -herkes vê heqîqetê 
qebûl dike- di milkê wî de otorîte û xwedî raye jî tenê 
bitenê Allah e. Ew kesên ku qanûnên xeynî qanûnên wî 
çêdikin, xespa rayedarîyê dikin û li nefsa xwe zilmekî 
herî mezin dikin.

Qesta me ku em dibêjin agahîya tewhîdê fitrî ye, ev 
e. Ji bo însan vîya fêm bike pêwiste ku bifikire û li ser 
vê mijarê eleqe nîşan bide û ji xwe re bike dert. Di wê 
dema Fetretê de ku di dirêjahîya 600 salî de pêxember 
nehatibûn de, hin kesên tewhîdê nas kiribûn û bibûn ji 
wan kesên henîf û muwehhîd ji ber ku ew însan li pey 
agahîya fitretê ketibûn.

Ew ên tabiê dînê bav û kalan bûne û aqlê xwe neşixû-
landine û gûh nedane dengê fitretê jî, bûne ji muşrîkan.

“Zeyd b. Amr b. Nufeyl, ji ber ku ewana ji bo putên xwe 
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qurban ser jê dikirin Qûreyşîyan şermezar dikir û ji wan re 
wiha digot: ‘Ew ê ku wê mêşinê xuliqandiye Allah e û ew ê 
ku ji bo wê ji esmanan bârân dibarîne Allah e û ew ê ku ji 
bo wê ji erda ziwa heşînahî şîn dike Allah e… Digel vê yekê 
hûn radibin wê mêşinê ji bo putan ser jê dikin!” 108

Çi delîleke zelâl û eşkere! Ew ê ku meşin xuliqandiye û 
ji bo wî bârân dibarîne û gîya şîn dîke Allah e…

Ha vê heqîqeta hanê temamê însananên aqilmend û 
şareza fêm dikin û dizanin û qebûl jî dikin. Madem wi-
san e çima îbadetê we ne ji Allah re ye û hûn ji putan re 
qurbanan ser jê dikin.

Di cihekî din de wiha dibêje:

“Ez, îbadetê ji yek Rabbê re bikim an ji hezar Rabbê re 
bikim qenc e? Min di parvekirina rizqên behrê de terka Lat 
û Uzza kirîye…” 109

Hûn ji kî jî bipirsin cewaba wê naguhere.

Di welatekî de rêveberek hebe qenc e an bi sedan rêveber 
hebin qenc e? Her însan baş dizane ku rêveberê welatekî 
eger ji yekî zêdetir bin, wê di wî welatê de kaos û alozî 
derkeve. Helbet wê tercîha her însanên aqilmend û şareza 
wê rêveberek tenê be.

Ji bo vê jî divê ku bifikire û aqlê xwe bişixûlîne. Çawan 
di kâînatê de tenê bitenê hûkmê Allah diborê, li ser rûyê 
erdê û di jîyana însanan de jî hûkimê Allah ê wahid û ehed 
baş e an jî hewa û hewesên bi sedan kesên di seçimên 

 108.   Buxarî, 3826
 109.   Sîyera Nebî, 1/32
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demokratîk de hatine hilbîjartin baş e? Eger insan vê 
pirsê ji xwe bike dê bigihîje rastî û heqîqetê.

Em ji wek dawî dibêjin ku, agahîya tewhîdê fitrî ye. Her 
însan di eslê xwe de xwedîyê vê agahîyê ye û bi vê agahîyê 
tê dinyayê:

Rasûlullah -aleyhîssalâtuwesselâm- wiha ferman dike:

“Her zarokê ku diwelide li ser fitretê tê dinyayê. (Piştre) dê 
û bavê wî zarokî wî dikin Cihû an Fille an jî Mecûsî…” 110

Hin însan jî li pey vê agahîyê dikevin û lêpirsînê dikin 
û difikirin û bi awayekî gelemperî digihîjin tewhîdê. Hin 
însan agahîyên fitrî û banga rasûlan -aleyhîmûsselâm- digihînin 
hev û tewhîdê bi tefsilat hîn dibin û fêm dikin û têxin 
heyata xwe.

Çawan ku Rabbê mê diyarî me kirîye, pirên însanan ne 
bîrewer in û aqil nakin û tabiê dînê bav û kalên xwe dibin. 
Guhên xwe ne didin dengê fitretê û ne jî banga Rasûlan 
-aleyhîmûsselâm-. Ew tiştê ku teqdîmê wan dibe pê têr dibin 
û tabiê pirhejmarîyê dibin. Bi vê awayê ji fitretê jî û ji 
tewhîdê jî averê dibin.

ۜ ِاْن  ِ وَك َعْن َس۪بيِل الّلٰ ْرِض ُيِضلُّ َوِاْن ُتِطْع َاْكَثَر َمْن ِفي اْلَ
نَّ َوِاْن ُهْم ِالَّ َيْخُرُصوَن ِبُعوَن ِالَّ الظَّ َيتَّ

“Eger tu bibî tabiê piranîya li ser rûyê erdê, wê te ji rêya 
Allah bizivirînin/jirêbikin. Ew bitenê didin pey zennê û ew 
karên xwe bi texmînên bêbingeh dikin.” 111

 110.   Bûxarî, 1359; Muslîm, 2658
 111.   6/En’am, 116
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۪ذيَن ِمْن  ْرِض َفاْنُظُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الَّ ُقْل ۪سيُروا ِفي اْلَ
َقْبُلۜ َكاَن َاْكَثُرُهْم ُمْشِر۪كيَن

“Bibêje: “Li ser rûyê erdê bigerin û bibînin ka aqûbeta wan 
ên berî we çawa bûye (bibînin)? Piren wan muşrîk bûn.” 112

۪ليَنۙ  وَّ َوَلَقْد َضلَّ َقْبَلُهْم َاْكَثُر اْلَ
“Qesem be, berî wan ji milletên berê jî gelek di dalaletê 

de bûn.” 113

C. Însanên Îroyîn Ji Tewhîdê Rû Vegerandine
Hemd ji Allah re, bang û hinarîya Qur’ana Kerîm û 

Rasûlan -aleyhîmûsselâm- li temamê dinyayê belav bûye. Êdî her 
însan bi hêsanî dikare xwe bigêjîne wan hüccet û delîlan. 
Eger însan ne de pey agahîyên fitrî jî, dikare bi Qur’an û 
sûnnetê xwe bigêjîne delîlên tewhîdê ya zelâl û eşkere.

ُ َش۪هيٌد َبْي۪ني َوَبْيَنُكْم َوُا۫وِحَي  ُقْل َايُّ َشْيٍء َاْكَبُر َشَهاَدًةۜ ُقِل الّلٰ
ُكْم َلَتْشَهُدوَن َانَّ  ْنِذَرُكْم ِب۪ه َوَمْن َبَلَغۜ َاِئنَّ ِاَليَّ ٰهَذا اْلُقْرٰاُن ِلُ

۪ني  َما ُهَو ِاٰلٌه َواِحٌد َوِانَّ ِ ٰاِلَهًة ُاْخٰرىۜ ُقْل َلٓ َاْشَهُدۚ ُقْل ِانَّ َمَع الّلٰ
ا ُتْشِرُكوَنۢ  َب۪رٓيٌء ِممَّ

“Bibêje: ‘Ma şahidîya kî herî mezin e?’ Bibêje: ‘Di navbera 
min û we de Allah şahid e. Ev Qur’ana ji min re hatîye wehîy-
kirin ku ez we û kesên deng bigihîje wan, pê hişyar bikim. 
Nexwe hûn şahidîyê dikin ku ji xeynî Allah hin îlâhên din 
hene?’ Bibêje: ‘Ez tu carî şahidîyê li vêya nakim.’ Bibêje: 
‘Bêguman ew yek îlahekî bi tenê ye. Ez ji tiştên ku hûn jê re 
dikin şirîk, berî me.’ ” 114
 112.   30/Rûm, 42
 113.   37/Saffât, 71
 114.   6/En’am, 19
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اَء َلَهٰديـُكْم َاْجَم۪عيَن  ُة اْلَباِلَغُةۚ َفَلْو َشٓ ِه اْلُحجَّ ُقْل َفِلّلٰ
“Bibêje: ‘Delîlên nekêm/eşkere/herî serdest/herî bi ban-

dor aîdê Allah e. Eger (Allah) daxwaz bikira wê hûn hemû 
bigihanda hîdayetê.’ ” 115

ٌة  ِ ُحجَّ اِس َعَلى الّلٰ ۪ريَن َوُمْنِذ۪ريَن ِلَئلَّ َيُكوَن ِللنَّ ُرُسًل ُمَبّشِ
ُ َع۪زيًزا َح۪كيًما ُسِلۜ َوَكاَن الّلٰ َبْعَد الرُّ

“Me ew pêxemberana bi hişyarvanî û mizgînvanî şand (ji 
bo) ku bila di piştî hatina wan pêxemberan de li hemberî 
Allah tu delîleke wan nemîne (da ku nebêjin ‘Me seh ne-
kiribû’ an jî ‘Em nizanin’). Allah (yê xwedî îzzet û her tiştî 
mexlûb dike) Azîz û (xwedî hikum û hikmet) Hakîm e.” 116

Digel delîl û huccetên apaşkere a ji Kitêbê rêya rasûlan 
a rewşengir, pirên însanan der heqê dîn de bê pêwendî/
bê eleqe dimînin. Çawan duh rûyên xwe vegerandibûn 
îro jî ji delîlên şer’î û ji fitretê rû dizivirînin. Tabiê ewan 
tiştên ku ji bav û kalên xwe dîtine dibin. Lê nabêjin ev 
tiştê ku em tabiê wê dibin ka rast e an na. Ne difikirin û 
ne lêpirsînê dikin. Hema tiştê ku tê pêşîya wan xwe pê 
qaîl dikin û bi wan tiştan têr dibin.

Bêguman ev rewşa hanê; cirmeke ji ên berê herî xerabtir 
û dijwartir e. Li gor şer’a şerîf navê vê helwestê ‘Kufra î’rad’ 
ê ye. Yanê kufra rû vegerandinê ye. Kufra rû vegerandina 
ji dînê Allah -azze we celle- û ji Kitêba wî û ji delîlên wî yên 
kewnî û şer’î…

Allah -azze we celle- der heqê wan de wiha ferman dike:

 115.   6/En’am, 149
 116.   4/Nîsa, 165
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ْت  ُهْم ُحُمٌر ُمْسَتْنِفَرٌةۙ َفرَّ ْذِكَرِة ُمْعِر۪ضيَنۙ َكَانَّ َفَما َلُهْم َعِن التَّ
ۜ ِمْن َقْسَوَرٍة

“Çî li wan qewimîye ku ji şîretê (ji bîranînê) rû li ba didin? 
Tu dibêjî qey ew kerê kovî ne. (Ku) ji şêr direvin.” 117

ْك۪ري َفِانَّ َلُه َم۪عيَشًة َضْنًكا َوَنْحُشُرُه َيْوَم  َوَمْن َاْعَرَض َعْن ِذ
اْلِقٰيَمِة َاْعٰمى

“Kî jî ji zikra min (ji kitêba ku min şandîye) rû vegerîne bêşik 
ji bo wî jîyaneke teng û tarî heye û em ê wî roja qiyametê 
wek kor bivejînin/heşir bikin.” 118

۪ه َفَاْعَرَض َعْنَها َوَنِسَي َما  ّكَِر ِبٰاَياِت َرّبِ ْن ُذ َوَمْن َاْظَلُم ِممَّ
ًة َاْن َيْفَقُهوُه َو۪فٓي  ا َجَعْلَنا َعٰلى ُقُلوِبِهْم َاِكنَّ َمْت َيَداُهۜ ِانَّ َقدَّ

وا ِاًذا َاَبًدا ٰاَذاِنِهْم َوْقًراۜ َوِاْن َتْدُعُهْم ِاَلى اْلُهٰدى َفَلْن َيْهَتُدٓ
“Ma ji wî kesê ku bi ayetên Rabbê xwe hatibe hişyarkirin 

û paşê berê xwe jê vegerandibe û tiştên bi destê xwe (pêk 
anîye) teqdîm kirîye zalimtir kî heye? Bêguman me li ser 
qelbê wan perde û di guhên wan de jî giranî danî da ku ew 
tênegihîjin. Eger tu bi bal hîdayetê ve gazî wan bikî jî ew 
ebedîyen rasterê nabin.” 119

ا ِالَّ ِباْلَحّقِ َوَاَجٍل  ْرَض َوَما َبْيَنُهَمٓ ٰمَواِت َواْلَ َما َخَلْقَنا السَّ
ا ُاْنِذُروا ُمْعِرُضوَن ٓ ۪ذيَن َكَفُروا َعمَّ ىۜ َوالَّ ُمَسمًّ

“Me asîman, erd û yên di navbera wan de heyî, her bi heqî 
û heta demeke diyarkirî xuliqandinê. Ew ên kafir ji wi tiştê 
ku pê hatine hişyarkirin rûyê xwe vedigerînin.” 120
 117.   74/Muddessir, 49-51
 118.   20/Tâ-Hâ, 124
 119.   18/Kehf, 57
 120.   46/Ahqaf, 3
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Ew kesê ku wê agahîya fitrî ya tewhîdê nafikire û lêpir-
sînê nake û li ser ayetên kewnî serê xwe naêşîne, sucdar 
e. Lewre ew li dijî fitreta ku Allah daye bêtomar/bêqeyd 
maye. Ew kesê ku dawet û huccetên Qur’ana Kerîm û 
rasûlan -aleyhîmûsselâm- gihîştibîyê, digel vê yekê bê pêwendî/
bê eleqe dimîne û guhên xwe ji agahîyên tewhîdê ya hazir 
re disitimîne û rû dizivirîne sucdarekî herî girantir e.

III. Bê Şek û Şubhe Gotina Vê Peyvê li Ser Yeqînîyê
Ji bo kelîmeya tewhîdê feyde bide însan divê yê ku vê 

peyvê bêje qet berbayî şek û şubhe û gumanan nekeve û 
li ser yeqînîyekî qewî bîne ser ziman.

ِ َوَرُسوِل۪ه ُثمَّ َلْم َيْرَتاُبوا  ۪ذيَن ٰاَمُنوا ِبالّلٰ َما اْلُمْؤِمُنوَن الَّ ِانَّ
ِئَك ُهُم 

ٓ
ۜ ُا۬وٰل ِ َوَجاَهُدوا ِبَاْمَواِلِهْم َوَاْنُفِسِهْم ۪في َس۪بيِل الّلٰ

اِدُقوَن الصَّ
“Mumîn, enceq ew ên ku îman bi Allah û Rasûlê wî anîne, 

piştrê jî (di îmana xwe de) qet nakevin gumanê û di rêya 
Allah de bi mal û canê xwe cîhadê dikin. Ha ew in yên rast/
yên sadiq.” 121

Komek ji bedewîyan îdîa kirin û gotin ku “Em ji mûmînan 
in”. Allah -azze we celle- ayeta der heqê wan de nazil kir û ji 
ehwala wan ji bo me wiha diyar kir: “We hêj îman neanîye. 
Belê li gor zahir hûn bûne muslîm/hûn teslîmê îslâmê bûne, 
lê îmana yeqînî hêj di qelbê we de bi cih nebûye.”

ا  وا َاْسَلْمَنا َوَلمَّ
ٓ
اۜ ُقْل َلْم ُتْؤِمُنوا َوٰلِكْن ُقوُل ْعَراُب ٰاَمنَّ َقاَلِت اْلَ

َ َوَرُسوَلُه َل  يَماُن ۪في ُقُلوِبُكْمۜ َوِاْن ُت۪طيُعوا الّلٰ َيْدُخِل اْل۪
َ َغُفوٌر َر۪حيٌم َيِلْتُكْم ِمْن َاْعَماِلُكْم َشْئًـاۜ ِانَّ الّلٰ

 121.   49/Hucurât, 15
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“Bedewîyan gotin: ‘Me îman anîye.’ Bibêje: ‘We îman ne 
anîye, lê bibêjin em bûn îslâm.’ Îman hêj di dilê we de bi 
cih nebûye. Eger hûn ji Allah û Rasûlê wî re îteatê bikin; 
ew ji kar û kirinên we tiştekî kêm nake. Bi rastî Allah Xefûr 
û Rahîm e.” 122

Allah -azze we celle- di vê ayetê de îmana ji bo însan bi sûd û 
feyde diyar dike. Ew îman; îmana wan kesên ku di îmana 
xwe de bêguman in. Hedîseke nêzmaneyê vê ayetê de 
Rasûlullah -aleyhîssalâtuwesselâm- wiha dibêje:

“Kî şadeyî bi Lâîlâheîllallah Muhammedunrasûlullah bike 
û di vê şadeyîya xwe de bê şik û bêguman û bi qelbeke selîm 
bigêje Allah, dê bikeve cennetê.” 123

A. Ji Bo Mayîna Li Ser Yeqînîyê Divê Em Çi Bikin?
1. Tehsîl û Hînbûna Ilmê

Ew kelîmeya tewhîdê ye ku, bi îmanekî di dereceya 
yeqînîyê de tê gotin, ha ev dibe wesîleya ketina cennetê. 
Kesê mûmîn mecbur e ku vê rewşa yeqînîyê muhafeza 
bike. Rêya vê jî hînbûna îlmê şer’î ye. Xwendina wê Kîtê-
bê ye ku delîlên wê qethî û eşkere û fêmbar e. Ji xeynî 
vê hînbûn û fêmkirin û xwendina beyanên Rasûlullah e 
-sallallahualeyhivesellem-.

Lewre yeqîn birayê îlmê ye. Şûbhe jî birayê cehaletê ye. 
Allah -azze we celle-. Qur’ana Kerîm kirîye şîfa.

ُكْم َوِشَفٓاٌء ِلَما ِفي  اَءْتُكْم َمْوِعَظٌة ِمْن َرّبِ اُس َقْد َجٓ َها النَّ َيٓا َايُّ
ُدوِر َوُهًدى َوَرْحَمٌة ِلْلُمْؤِم۪نيَن الصُّ

“Bibêje: ‘Gelî însanan! Ji we re ji Rabbê we şîretek û ji bo 
 122.   49/Hucurât, 14
 123.   Îmam Muslîm, Îman, 27
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(nexweşînên manewî) ya di singan de şîfayek û ji bo mumî-
nan hîdayet û rahmetek (kitêbek) hatîye.’ ” 124

Birastî qelb jî weke bedenan in. Carinan sax in û carinan 
jî nexweş in. Ji nexweşînên ku îsabetê qelbê dikin yê herî 
dijwar gumankerî ye. Lewre gumankerî, îmana mirovekî 
li boşê derdixe. Gotin û pejirandina “Lâîlâheîllallah” ê xera 
dike. Lê belê Qur’ana Kerîm ew qelbên ku bi guman û 
nexweşînên manewî xera bûne, şîfa dide wan qelban. 
Dema ku qelb dikeve gumana Qur’ana Kerîm, bi hüccet 
û delîlên mûessîr û eşkere wê qelbê diselihîne û weke 
dermanekî şîfayê dide.

اَء َلَهٰديـُكْم َاْجَم۪عيَن ُة اْلَباِلَغُةۚ َفَلْو َشٓ ِه اْلُحجَّ ُقْل َفِلّلٰ
“Bibêje: ‘Delîlên nekêm/eşkere/herî serdest/herî bi ban-

dor aîdê Allah e. Eger (Allah) daxwaz bikira wê hûn hemû 
bigihanda hîdayetê.’ ” 125

Qelb, carinan rêya xwe şaş dike û di nav tarîtîyê de dimî-
ne. Di hin mijaran de çi rast e û çi çewt e tênagihên û serê 
wî tevlihev e. Ew ayetên Qur’ana Kerîm ku weke nûr in, 
gelek gemmarî û tarîtîyan zelâl û ronak dike. Herwiha 
Allah -azze we celle- abdên xwe ji tarîtîyan derdixe û beralîyê 
bal bi nûrê ve dike.

ا ُكْنُتْم ُتْخُفوَن ِمَن  ُن َلُكْم َك۪ثيًرا ِممَّ اَءُكْم َرُسوُلَنا ُيَبّيِ …َقْد َجٓ
ِ ُنوٌر َوِكَتاٌب  اَءُكْم ِمَن الّلٰ اْلِكَتاِب َوَيْعُفوا َعْن َك۪ثيٍرۜ َقْد َجٓ

َلِم َوُيْخِرُجُهْم  َبَع ِرْضَواَنُه ُسُبَل السَّ ُ َمِن اتَّ ُم۪بيٌنۙ َيْه۪دي ِبِه الّلٰ
وِر ِبِاْذِن۪ه َوَيْه۪ديِهْم ِاٰلى ِصَراٍط ُمْسَت۪قيٍم ُلَماِت ِاَلى النُّ ِمَن الظُّ

 124.   10/Yûnus, 57
 125.   6/En’am, 149
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“…Bêguman ji we re ji Allah nûrek û kitêbek mûbîn (eş-
kere) hatîye. Allah, kesê ku li rizaya wî bigere bi wê (kitêbê) 
derdixîne selametê. Wan bi îzna xwe ji tarîtîyan derdixîne 
ronahîyê û wan li ser rêya rast hîdayet dike.” 126

2. Alîkarî Xwestina Ji Allah
Kesê mûmîn ji ber piştî rêşaşîtîya piştî hîdayetê herû-

daîm xwe dispêre Allah -azze we celle-. Lewre ew ê ku xwedîyê 
hîdayetê ye Allah e. Mirovek enceq bi lütuf û kerema wî 
bigigîje hîdayetê. Ew ê ku Hafîz e jî ew e. Abdê xwe ji her 
new’ê nexweşînên madî û manewî diparêze.

Ji ber vê yekê çawa ku em hîdayetê jê daxwaz dikin, 
weke vê em ji Allah -azze we celle- daîmen vîya jî dixwazin ku 
piştî hîdayetê qelbê me û pîyên me li ser heq û hîdayetê 
sabît bigire.

َنا َل ُتِزْغ ُقُلوَبَنا َبْعَد ِاْذ َهَدْيَتَنا َوَهْب َلَنا ِمْن َلُدْنَك َرْحَمًةۚ  َربَّ
اُب َك َاْنَت اْلَوهَّ ِانَّ

“Rabbê me! Piştî ku te em gihandîye hîdayetê, dilê me 
(ji wê rê yê) nezivirîne. Ji bal xwe ve rahmetekê bide me. 
Bêguman tu (ew ê ku bê gerew/bê dêl dide) Wehhab î.” 127

Rasûlullah -aleyhîssalâtuwesselâm- gelek caran evan dûayan dikir:

“Ya Allah ê ku qelban diqûlibîne! Tu li ser taatê sebat bidî 
qelbên me.” 128

“Ya Allah ê ku qelban diqûlibîne! Li ser dînê xwe sebatê 
bide qelbê min.” 129

 126.   5/Maîde, 15-16
 127.   3/Alî-Îmrân, 8
 128.   Muslîm, 2654
 129.   Tirmizî, 2140
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3. Dûr Mayîna Ji Ehlê Şûbhe û Gumanan
Bi rastî şûbhe jî û yeqîn jî weke nexweşîna têger in. Eger 

hûn bi ehlê yeqîn re rûnin, ew yeqîna wan wê li ser we jî 
tesîr bike. Kesê ku bi gumandaran re runê ew ê jî ji şûbhe 
û gumanên wan para xwe bistîne. Ji ber vê yekê îslâm, 
wan kesên ku sadiq in û ew kesên li rizaya Allah digerin 
hevaltî û dostanîya wan ji me dixwaze.

اِد۪قيَن َ َوُكوُنوا َمَع الصَّ ُقوا الّلٰ ۪ذيَن ٰاَمُنوا اتَّ َها الَّ َيٓا َايُّ
“Gelî ew ên îmân anîne! Ji Allah îttîqa bikin/bitirsin û xwe 

jê biparêzin û bi sadiqan re bihevre bin!” 130

ُهْم ِباْلَغٰدوِة َواْلَعِشّيِ  ۪ذيَن َيْدُعوَن َربَّ َواْصِبْر َنْفَسَك َمَع الَّ
ْنَيا  ُي۪ريُدوَن َوْجَهُه َوَل َتْعُد َعْيَناَك َعْنُهْمۚ ُت۪ريُد ۪زيَنَة اْلَحٰيوِة الدُّ

َبَع َهٰويُه َوَكاَن َاْمُرُه  ْكِرَنا َواتَّ َوَل ُتِطْع َمْن َاْغَفْلَنا َقْلَبُه َعْن ِذ
ُفُرًطا 

“Tu jî digel wan kesên ku sibeh û êvarê hêvîdara rizaya 
Rabbê xwe ne û jê re dua dikin re sebir bike. Ji bo xwestina 
xemla dinyayê çavê xwe ji wan nevegerîne. (Bila dêhn û 
pêwendî û eleqa te li ser wan be.) Tu îteatê li wî kesî neke ku 
me qelbê wî ji zikra xwe xafil kirîye û ew ê dide pey hewayê 
xwe û karê wî timûdaîm zêdegavî ye.” 131

Allah -azze we celle- emrê dûr ketina me ji wan kesên ku der 
heqê ayetên Allah de bi cahiltî mijul dibin û ew ên ku 
terka ayetên fêmbar û muhkem dikin û ew ên xwe noqî 
ayetên mûteşabîh dikin, dide.

ى  ۪ذيَن َيُخوُضوَن ۪فٓي ٰاَياِتَنا َفَاْعِرْض َعْنُهْم َحّتٰ َوِاَذا َرَاْيَت الَّ
 130.   9/Tewbe, 119
 131.   18/Kehf, 28
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ْيَطاُن َفَل َتْقُعْد  َك الشَّ ا ُيْنِسَينَّ َيُخوُضوا ۪في َح۪ديٍث َغْيِر۪هۜ َوِامَّ
اِل۪ميَن ْكٰرى َمَع اْلَقْوِم الظَّ َبْعَد الّذِ

“Dema te ew ên ku der heqê ayetên me de (bi tinazkerî û 
bi derewandinê) dikevin nîqaşê dîtin, heta derbasî gotinek 
din nebin rû ji wan vegerîne. Eger şeytan bi te bide jibîrkirin, 
piştî ku hate bîra te (di heman demê de ji cem wan rabe û) 
bi wî qewmê zalim re rûnenê!” 132

“Dema ku te ew kesên noqî ayetên Qur’anê ya mûteşabih 
bûne dît in, xwe ji wan biparêze. Lewre ew, kesên wisan in 
ku Allah ewana binav kirîye.” 133

Hin însan û civak weke litav û teqnê ne. Dema hûn 
li cem wan rudinin dilê we teng dibe û ser û guh ji we 
dîçe. Digel mijarên olî/dînî tên axaftin qelb hişk û tarî 
dibe. Lewre mijara axaftinê meseleyên bê feyde ne. An 
ayetên mûteşabih in an jî hin kesên nezan der heqê ayetên 
Allah de mijul dibin. Lê hin civat jî hin însan hene ku 
tu dibêjî qey ew behra îlm û edeb û exlâqê ne. Ew çiqas 
mijul bibin axaftina wan ji bo we dibe sebebê dilrihetî û 
dilşadî yê. Qelb mûsterîh û mûnşerîh û mutmeîn dibe. 
Lewre pir zelâl û eşkere diaxivin. Axaftina wan ji ayetên 
Qur’anê ya muhkem û fêmbar in. Li ser îlm û hîdayet û 
zanînê diaxivin.

Eger ji wan kesên ku Allah -azze we celle- der heqê wan de “Ji 
wan rû vegerîne” û Rasûlullah -aleyhîssalâtuwesellem- “Xwe 
ji wan biparêze” gotîye, digel vê em berê xwe bidin wan 
û xwe ji şerrê wan muhafeza nekin ev, dê ji qelbê me re 

 132.   6/En’am, 68
 133.   Buharî, 4547; Muslîm, 2665
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bibe şûbhe û ji dînê me re jî bi sebebê fitneyê. Divê em 
li ser vê mijarê pir hessas tevbigerin. Mesele pir muhîm 
e. hetanî ku Allah, di vê mijarê de Rasûlê xwe îqaz kirîye:

۪ذيَن َل ُيوِقُنوَن َك الَّ نَّ ِ َحقٌّ َوَل َيْسَتِخفَّ َفاْصِبْر ِانَّ َوْعَد الّلٰ
“(Herwiha) sebir bike! Bêguman weada Allah heq e. Ew 

ên bi yeqînî îman neanîne bila te sewqê sistahîyê nekin.” 134
B. Wesweseyên Tên Aqlê Mirov, Gelo Zerar Didin 
Kelîmeya Tewhîdê?

Wesweseyên tên aqlê însan qet tu zerarê nade Kelîmeya 
Tewhîdê. Lewre weswese weke hizr û ramanek e. Hetanî 
di hindurê qelb de bimîne û ne vegere bawerîyê zerarê 
nade xwedîyê xwe. Weswese an gumankerîya ku zerar dide 
Lâîlâheîllallahê ew e ku di qelb de cih digire û diqûlibe 
gumankerî û nependîtî û nedîyarîyê ye.

Rasûlullah -aleyhîssalâtuwesellem- wiha ferman kirîye:
“Hetanî neaxive û pê amel neke ji hêla wesweseyan ve Allah 

ûmmeta min bexişandîye.” 135
Weswese ji şeytan e. Mirovek nikare pêşîya wesweseyan 

bigire. Ew ashabên xwedî îmaneke weke çîya ku Allah ji 
wan razî bûn, ew bixwe jî carinan diketin wesweseyan. 
Lê belê ew weswese zerarê ne daye îmana wan.

“Ji ashabîyan hin kes hatin cem Rasûlullah. Vê pirsê jê kirin: 
‘Di dilê me de tiştê wisan (kîret/nexweşik) derbas dibin ku 
qethîyen em nikarin bînin ser ziman (tu di vê mijarê de çî 
dibêjî?)’ Rasûlullah wiha cewab da wan: ‘Ev, rewşa îmanê 
ya herî eşkere û zelâl e.’ ” 136
 134.   30/Rûm, 60
 135.   Buxarî, 5269; Muslîm, 127
 136.   Muslîm, 132
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Em ji vê fêm dikin ku ji ashab jî hin kes ketine weswe-
seyan. Hin ramanên taloke ku ji bilêvkirina wî bixwe 
ditirsîyan hatine aqlê wan. Rasûlullah -aleyhîssalâtuwesellem- ji ber 
vê yekê ewana rexne nekiriye, berevaj wan teskin kiriye 
û aramî daye ber dilê wan. Lewre di wan de ev xuya bibû 
ku ew eshabî ji vê rewşê ne razî bûn û aciz bûn. Hetanî 
ku ji axaftina van mijaran dahî îmtîna dikirin. Ev jî nîşan 
dide ku ew weswese di qelbê wan de qet cih negirtibû 
û di wan de gumankerî pêk nahatibû. Ew dilnerihetîya 
ku hest dikirin jî, rewşa eşkerehî û zelâlîya îmana wan 
nîşan daye. Kesên mûmîn û xwedî qelbê selîm û ew ên 
qedrê Allah -azze we celle- bi heqî teqdîr dikin ji van ramanan 
dilnerihet û bêhizûr dibin.

Dema Ku Wesweseyek Bê Aqlê Me Divê Çi Bikin?
• Wesweseyek bê aqlê mirovekî, divê ew kes tu caran 

wê wesweseyê bilêv neke û neaxive.

Rasûlullah -aleyhîssalâtuwesellem- wiha ferman dike:

“Hetanî neaxive û pê amel neke ji hêla wesweseyan ve Allah 
ûmmeta min bexişandîye.” 137

Me di pêlên jor de ji eshabîyan mîsal dan. Ewan behsa 
wesweseyê kiribûn lê naveroka wê wesweseyê diyar ne-
kiribûn. Lewre bilêvkirina wesweseyan dibe sebep ku 
ew weswese di qelb de bi kurahî cih bigire. Çawan ku 
tiştê di dilê mirov de tê ser zimanê wî, weke vê, tiştê tê 
bilêvkirin jî dibe ku di kurahîya dil de cih bigire. Ji ber 
vê yekê di bîvêjeke Kurdî de wiha tê gotin: “Fikrê mirov 
çibe, zikrê wî jî ew e.”

 137.   Buxarî, 5269; Muslîm,127
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Bilêvkirina wesweseyan tê ser vê maneyê ku mirov bi 
vê awayê qelbê xwe dijehrîne. Çimkî qelb ji hevdu tesîr 
û bandor digirin. Tiştekî qenc bê axaftin ew ên ku seh 
dikin jê îstîfade dikin. Herwiha tiştên xerab jî ji bo ewan 
sehkeran re dibe sebebê fitne û neqencîyê.

• Penihîn/Sitirîna Allah û Terk Kirina

Ramanên Xerab û Wesweseyan

Rasûlullah -aleyhîssalâtuwesellem- wiha ferman dike:

“Şeytan tê cem yekî ji we û wiha dibêje: ‘Kî ev (tîşt) xuliqan-
dîye?’, ‘Vî ewkî kî xuliqandîye?’, ‘Wê çîkê kî xuliqandîye?’ 
Dawî de wiha dipirse: ‘Kî Allah xuliqandîye?’ Ew kesê ku 
bikeve vê rewşê bila terka wan ramana/wan fikira bike û 
xwe bisitirîne Allah -azze we celle-.” 138

Weswese ji şeytan e. Rêya muhafezakirina jê, sitirîna 
Allah e. Ew kesên xwe bispêrin wî, Allah -azze we celle- ewana 
zayî nake û ewan kesan bi destê şeytan ve nahêle. Bes ku 
ew abdên hanê bi dilsozî berê xwe bidin wî -azze we celle-.

Divê ku mirov terka wan ramanên xerab bike û tiştên 
xweşik bifikire. Dibe ku em nikaribin ji wesweseyan re 
bibin asteng. Lê belê em dikarin ewan wesweseyan li ber 
çavê xwe mezin nekin û li pey wan wesweseyan nekevin. 
Mirov dikare hawîr û derdora xwe biguherîne an jî tiştên 
cihêreng û guherde bifikire. Ev heqîqeteke qethî ye ku 
weswese weke litav e. Mirovek çiqas guhê xwe bide ber 
wesweseyan wê ew qas tê de noq bibe û winda bibe. 
Kesên aqilmend tu cara li pey wesweseyan nakeve û ji 
ber sebebên şer’î xwe jê disitirîne.
 138.   Buxarî, 3276; Muslîm, 134
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Xwendina Sureya Îxlâs
Rasûlullah -aleyhîssalâtuwesellem- di berdêla pirsa “Kî Allah 

xuliqandîye?” ku şeytan dike vê pêşnîyarîyê dike:
“(Dema ku ev weswese hatin te), Sureya Îxlasê bixwîne û 

sê cara li mile xwe yê çepê tû bike/tif bike û xwe ji şeytan 
bisitirîne Allah…” 139

Xwendina ayeta sêyemîn ya Sureya Hedîd
Ebû Zumeyl -radîyallahûanh- der heqê wan şûbheyên ku tên 

aqlê wî de ji Abdullah b. Abbas -radîyallahûanh- dipirse. Aba-
dullah b. Abbas -radîyallahûanh- xwendina ayeta sêyemîn ya 
Sureya Hedîd lê tewsîye dike. 140

اِهُر َواْلَباِطُنۚ َوُهَو ِبُكّلِ َشْيٍء َع۪ليٌم ُل َواْلِٰخُر َوالظَّ وَّ ُهَو اْلَ
“Ew ewwel û axir û zahir û batin e. Ew bi her tiştî dizane.” 141

IV. Gotina Vê Peyvê Li Ser Îxlas û Rastîyê

يَن ُحَنَفٓاَء َوُي۪قيُموا  َ ُمْخِل۪صيَن َلُه الّد۪ َوَمٓا ُاِمُرٓوا ِالَّ ِلَيْعُبُدوا الّلٰ
ۜ َمِة ٰكوَة َوٰذِلَك ۪ديُن اْلَقّيِ ٰلوَة َوُيْؤُتوا الزَّ الصَّ

“Lê, ew bi vêya tenê hatibûn emir kirin: ‘Bi henîfî(muwah-
hîdî/yekgirvanî) dîn ji bo Allah xalis bikin û ji wî tenê re 
îbadet bikin û nimêjê îqame (rast) bikin û zekatê bidîn. Dîn 
ê rast ev e.’ ” 142

Rasûlullah -aleyhîssalâtuwesellem- wiha ferman kirîye:

“Ew kesê ku kelîmeya tewhîdê ji dil û can û bi îxlas gotibe, 
wê roja qiyametê bi şefeata min pir zêde dilşâd bibe.” 143
 139.   Ebû Dawud, 4722
 140.   Ebû Dawud, 5110
 141.   57/Hadîd, 3
 142.   98/Beyyîne, 5
 143.   Buxarî, 6570
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Ji şertê sihheta kelîmeya tewhîdê yek jî gotina bi sidq 
û bi dilsozî ye.

Îxlas
Ev kelîme ji koka “Xe-Le-Se” muştaq e, yanê, ji wê kokê 

zêde bûye. 144 Tê ser maneya pâk bûn û safî bûnê. Ev 
kelîme herî zêde ji bo paqijkirin û safîkirina ew tiştên bi 
eyb û bi qisûr tê emilandin. 145

Kesê ku vê kelîmêye anî ser ziman bitenê wê ji bo rizaya 
Allah -azze we celle- ji amelên dinyewî û ji şanîdanîyê dûr û bi 
wesfê rastîyê vê kelîmeyê bibêje.

Di encamê de ji van rîwayetan fêm dibe ku, ew kelîme-
ya tewhîdê yê ku bê şanîdanî û ji emelên dinyewî dûr û 
bitenê ji bo riza îlahî tê gotin e. Ha ev e yê ku însana xelas 
bike. Îxlas û sidq amelên qelbê ne. Fêmkirina hebûn û 
tunebûna wan ne hêsan e. Lê belê ji helwest û tevgerînên 
kesê ku kelîmeya tewhîdê anî ser ziman sedeqata xwe yê 
di vê mijarê divê nîşan bide.

… يُن اْلَخاِلُصۜ ِ الّد۪ ٰ َ ُمْخِلًصا َلُه الّديَن َاَل لِلّ …َفاْعُبِد الّلٰ
“…Herwiha tu bi bawerîyeke ji dil îbadetê ji wî re bike. Baş 

bizanibin ku dînê xalis bi tenê yê Allah e…” 146

Çawa ku ev dîn aîdê Allah e -azze we celle- “Xalis” e, yanê bê 
eyb û bê qisur e; weke vê mensûbên vê dînê jî divê ku bi 
dilsozî û bi îxlas û bi qelbeke safî ebdîtîya xwe teqdîmê 
Allah -azze we celle- bikin. Dema ku tewekkul bikin bila tewek-
kula wan ji Allah re be. Dema ku daxwazîyeke wan hebe 
û dest vekin bila destê xwe ji Allah re vekin û qelbê xwe 
 144.   Mu’cem Meqayisu’l Luxa, madeya “x-l-s”
 145.   Bnr. Muftedatu’l Qur’an, madeya “x-l-s”
 146.   39/Zumer, 2-3



179

LA ÎLAHE ÎLLALLAH

beralîyê wî bikin û jê re dua bikin. Di qada jîyanê de jı bo 
însan hûkmên dîyarker divê hûkmên Allah bin. Pêwiste 
ku tenê bitenê ji şer’a şerîf re sitûyê xwe bitewîne û bi 
qanûnên şer’ê bê muhakeme kirin. Hezkirin û buxzkirin 
û tirs û hêvîyên xwe bitenê û xalisane ji bo Allah pêk bîne. 
Yanê ziman û qelb û azayên din, divê ku abdîtîya xwe bi 
îxlas û bi dilsozî tenê bitenê ji bo Allah bikin.

1. Îxlas A Ji Şirkê Paqij Dike
“Lâîlâheîllallah” nefîy kirina îlahtîya ji xeynî Allah e. Di 

heman demê de jî îsbata îlahtîya tenê bitenê ji Allah re 
ye. Ji Allah pê ve tu heyînîyekî ku îbadetê heq dike tune. 
Ji ber van maneyan ji bo kelîmeya tewhîdê “Kelîmetu’l 
Îxlâs” hatîye gotin. Maneya wê jî ev e: Ew kelîmeya ku, 
dîn bitenê ji bo Allah xalis û tehsîs dike.

Maneya şirkê jî ev e ku, ji sifetên Allah hin sifetan ji 
mexluqekî re bê dayîn ha ew dibe şirk. An jî ew îbadetê 
enceq ji bo Allah tê kirin ku ji hin mexluqên din re bên 
kirin, ew jî dibe şirk.

Şirk, zid û berevaja kelîmeya tewhîdê ye. Li cihekî şirk 
hebe, li wê derê behsa kelîmeya tewhîdê nayê kirin. 
Tewhîd hebe, şirk li tu cihî nahewe. Ji ber vê yekê Allah 
-azze we celle- ji wan kesên ku dixwazin bikevin îslâmê di serê 
ewil de teberrîya wan a ji şirkê daxwaz dike.

ٰكوَة َفِاْخَواُنُكْم ِفي  ٰلوَة َوٰاَتُوا الزَّ َفِاْن َتاُبوا َوَاَقاُموا الصَّ
يِنۜ… الّد۪

“Eger (ji şirkê) tobe bikin û nimêja xwe bikin û zekata xwe 
bidin êdî ew di dîn de birayên we ne…” 147
 147.   9/Tewbe, 11
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Eger mirovek di heman demê de hem ji Allah re şirîkan 
çêke û hem jî bêje Lâîlâheîllallah, di vê rewşê de amelên 
wî kesî qewlên wî diderewîne. Ew gotina Lâîlâheîllallah 
a ku ji Allah re şirîk tê ajotin gotinbêjê xwe naxe dînê 
îslâmê û ew kes nabe ji muslîman.

ْن  يَنۙ َوُاِمْرُت ِلَ َ ُمْخِلًصا َلُه الّد۪ ٓي ُاِمْرُت َاْن َاْعُبَد الّلٰ ُقْل ِاّن۪
َل اْلُمْسِل۪ميَن َاُكوَن َاوَّ

“Bîbêje: ‘Li min hate ferman kirin ku ez îbadetê ji bo Allah 
tenê bikim û bi dilekî yeqîn dîn ji wî re xalis bikim. Û li min 
hate fermankirin ku ez bibim ji muslîmên pêşî.’ ” 148

يَن َوَلْو َكِرَه اْلَكاِفُروَن َ ُمْخِل۪صيَن َلُه الّد۪ َفاْدُعوا الّلٰ
“Bi xweşa kafiran neçe jî, dîn ji Allah tenê re xalis bikin û 

jê re dûa bikin.” 149

 ِ ٰ يَنۜ َاْلَحْمُد لِلّ ُهَو اْلَحيُّ َلٓ ِاٰلَه ِالَّ ُهَو َفاْدُعوُه ُمْخِل۪صيَن َلُه الّد۪
َرّبِ اْلَعاَل۪ميَن

“Ew Hey (Zindî) ye. Ji wî pê ve tu îlah tunin. Dîn ji wî tenê re 
xalis bikin û jê re dûa bikin. Hemd ji Rabbê aleman re ye.” 150

Ew kesê ku xwe ji şirkê paqij bike û dîn û abdîtîya xwe jî 
ji Allah tenê re xalis bike û bêje Lâîlâheîllallah, ha ew kes 
muslîmekî muwehhîd e. Çawa ku têketina dîn bi îxlas e, 
pêwiste ku ew îxlas herudaîm bê mihafezakirin û dîn jî ji 
her cureyên şirkê bê parastin. Lewre her çeşîdên şirkê ku 
piştrederdikevin dibe sebebê betalbûna kelîmeya tewhîdê 
û hemû amelên salih.

 148.   39/Zumer, 11-12
 149.   40/Mumîn (Xafîr), 14
 150.   40/Mumîn (Xafîr), 65
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َها اْلَجاِهُلوَن َوَلَقْد ُا۫وِحَي  ٓي َاْعُبُد َايُّ وّن۪ ُمُرٓ ِ َتأْ ُقْل َاَفَغْيَر الّلٰ
۪ذيَن ِمْن َقْبِلَكۚ َلِئْن َاْشَرْكَت َلَيْحَبَطنَّ َعَمُلَك  ِاَلْيَك َوِاَلى الَّ
ِك۪ريَن ا َ َفاْعُبْد َوُكْن ِمَن الشَّ َوَلَتُكوَننَّ ِمَن اْلَخاِس۪ريَن َبِل الّلٰ

“Bibêje: ‘Gelî cahilan! Ma qey hûn emir didin min ku ez 
ji Allah pê ve ji yekî re din re îbadetê bikim? Bi sond, ji te û 
ji yên berî te re hatîye wehîy kirin ku: ‘Eger hûn şirîkatîyê 
bikin, wê hemû keda we pûç û betal bibe û tu yê bibî ji zî-
yandaran. Naxêr, êdî ji Allah tenê re îbadetê bike û bibe ji 
şikurdaran.’ ” 151

ْمُن َوُهْم  ِئَك َلُهُم اْلَ
ٓ
وا ۪ايَماَنُهْم ِبُظْلٍم ُا۬وٰل ۪ذيَن ٰاَمُنوا َوَلْم َيْلِبُسٓ َالَّ

ُمْهَتُدوَن
“Ew ên îmân anîne û tu zilm/şirk tevlî îmana xwe nekirine 

hene; ên ji tirsê (ezabê Allah) emîn in û ên gihîştine hîdayetê 
ew in.” 152

“Ji ûmmeta min her kî ji Allah re şerîkan çêneke û li ser vê 
halê bimire wê bikeve cennetê” 153

2. Ew Îxlas A Ji Rîyayê û Ji Nîyetên Xerab Paqij Dike
Çawa ku em dînê xwe û abdîtîya xwe ji bo Allah xalis 

dikin, weke vê ger em evana ji bo rizaya Allah jî bikin. 
Ger weke îbadetên me, nîyetên me jî xasseten ji bo Allah 
bin. Weke din tu meqsedên hewaî û dinyewî tune bin.

Dema mirovek têkeve îslâmê bitenê ji bo telîmîyeta Allah 
û ji bo abdîtîya wî û ji bo bi destxistina rizaya wî dibêje 
Lâîlâheîllallah. Divê qelbê xwe, ji pesindanê û ji şanîdarîyê 

 151.   39/Zumer, 64-66
 152.   6/En’am, 82
 153.   Buxarî, 1237; Muslîm, 94
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û ji tabîbûna pirhejmarîyê û ji nîyeta menfîetê safî bike. 
Ger di gotina Lâîlâheîllallah de ji rastan û ji dilsozan be.

Rasûlullah -aleyhîssalâtuwesselâm- wiha ferman dike:

“Her kî bitenê bi daxwazîya rizaya Allah kelîmeya tewhîdê 
bibêje; wê Allah, agirê dojehê/cehennemê ji bo wî heram 
bike.” 154

“Her kî bi sidqeke ji dil şadehî bide û bibêje ‘Ji Allah pê 
ve tu îlah tune û Muhammed jî rasûlê wî ye’ wê Allah agirê 
dojehê/cehennemê jê re heram bike.’ ” 155

Mirovek bibêje Lâîlâheîllallah, lê ev gotina wî xasseten 
ne ji bo Allah be û bi vê gotinê hin meqsedên din bide 
pêş; ev gotina hanê wî kesî ji şirkê û ji dojehê xelas nake. 
Bilêvkirina Lâîlâheîllallah a bi sidq û îxlas xwedîyê xwe 
beralîyê rastîyê û dilsozîyê dike. Gotina wî amelên wî 
tesdîq dike, Herwiha amelên wî jî qewlên wî tesdîq dike. 
Wê di hemû qadên heyata wî îstîqrar hebe. Di dawa xwe 
de û di têkoşîna xwe de û kar ên xwe de û di mala xwe 
de û di têkilîyên xwe yê cîrantîyê de wê eseren Lâîlâheîl-
lallahê xuya bibe.

Allah -azze we celle- wesfê ewan kesên di tewhîdê de sadiq 
in wiha dide:

وا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َوٰلِكنَّ  َلْيَس اْلِبرَّ َاْن ُتَولُّ
َنۚ  ِبّي۪ ِئَكِة َواْلِكَتاِب َوالنَّ

ٓ
ِ َواْلَيْوِم اْلِٰخِر َواْلَمٰل اْلِبرَّ َمْن ٰاَمَن ِبالّلٰ

۪كيَن  ۪ه َذِوي اْلُقْرٰبى َواْلَيَتاٰمى َواْلَمَسا َوٰاَتى اْلَماَل َعٰلى ُحّبِ
ٰلوَة َوٰاَتى  َقاِبۚ َوَاَقاَم الصَّ اِئ۪ليَن َوِفي الّرِ ٓ ۪بيِل َوالسَّ َواْبَن السَّ

 154.   Buxarî, 425; Muslîm, 263
 155.   Buxarî, 128; Muslîm, 32
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اِء  َسٓ اِب۪ريَن ِفي اْلَبأْ ٰكوَةۚ َواْلُموُفوَن ِبَعْهِدِهْم ِاَذا َعاَهُدواۚ َوالصَّ الزَّ
ِئَك ُهُم 

ٓ
۪ذيَن َصَدُقواۜ َوُا۬وٰل ِئَك الَّ

ٓ
ِسۜ ُا۬وٰل اِء َو۪حيَن اْلَبأْ ٓ رَّ َوالضَّ

ُقوَن اْلُمتَّ
“Qencî ne ew e ku hûn berê xwe bidin bi hêla rojhilat ve 

an jî bi hêla rojava ve. (Di heqîqetê de) qencî; bikaranîna 
kesên mûmîn in ku bi Allah û bi roja axîretê û bi melaîketan 
û bi kîtêban û bi pêxemberan îmân tînin û digel jê hez dikin 
jî, ji malên xwe didin eqrebayên xwe û sêwîyan û xîzanan û 
rêwîyên di rê de mane û parsekan û koleyan; û nimêj dikin 
û zekatê didin û girêdayîyê soza/ehda xwe ne û di dema 
tengezarîyê û di nexweşîyê de û di şerê de sebir dikin. Ha 
evana yên sadiq in. Ew ên mutteqî jî ew bixwe ne.” 156

َ َعَلْيِهۚ َفِمْنُهْم  ِمَن اْلُمْؤِم۪نيَن ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا الّلٰ
ُلوا َتْب۪ديًلۙ ِلَيْجِزَي  َمْن َقٰضى َنْحَبُه َوِمْنُهْم َمْن َيْنَتِظُرۘ َوَما َبدَّ
اَء َاْو َيُتوَب  َب اْلُمَناِف۪قيَن ِاْن َشٓ اِد۪قيَن ِبِصْدِقِهْم َوُيَعّذِ ُ الصَّ الّلٰ

ۚ َ َكاَن َغُفوًرا َر۪حيًما َعَلْيِهْمۜ ِانَّ الّلٰ
“Ji mûmînan hinek mêr hene ku bi ehd û soza xwe ya dabûn 

Allah re sadiq man. Ji wan hinekan serê xwe di vê rê de dan 
û hinek jî (li hêvîya dora xwe) sekinîne. Wan tu carî soz û 
ehdên xwe neguherandin. Lewra wê Allah, rastgoyan ji ber 
rastîya wan ve xelat bike. Eger bixwaze wê ezab li munafiqan 
bike, yan tobeyên wan qebûl bike. Bêguman Allah Xefûr û 
Rehîm e.” 157

ِ َوَرُسوِل۪ه ُثمَّ َلْم َيْرَتاُبوا  ۪ذيَن ٰاَمُنوا ِبالّلٰ َما اْلُمْؤِمُنوَن الَّ ِانَّ
ِئَك ُهُم 

ٓ
ۜ ُا۬وٰل ِ َوَجاَهُدوا ِبَاْمَواِلِهْم َوَاْنُفِسِهْم ۪في َس۪بيِل الّلٰ

 156.   2/Baqara, 177
 157.   33/Ehzab, 23-24
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اِدُقوَن الصَّ
“Mûmîn ew kes in ku; îman bi Allah û bi Pexêmberê wî 

anîne û neketine şûbheyan û bi mal û canê xwe di rêya xwedê 
de şer kirine. Ew ên rast ha ev in.” 158

۪ذيَن ُاْخِرُجوا ِمْن ِدَياِرِهْم َوَاْمَواِلِهْم  اِء اْلُمَهاِج۪ريَن الَّ ِلْلُفَقَرٓ
َ َوَرُسوَلُهۜ  ِ َوِرْضَواًنا َوَيْنُصُروَن الّلٰ َيْبَتُغوَن َفْضًل ِمَن الّلٰ

اِدُقوَن ِئَك ُهُم الصَّ
ٓ
ُا۬وٰل

“Ew xenîmetên ku Allah dane we; ji bo wan muhacirên 
xizan in, ku evana ji mal û warên xwe hatine derxistin û ji 
Allah lûtf û riza xwestine û alîkarîya dînê Allah û Pêxemberê 
wî kirine. Ew ên rast û dûrist in, ev in.” 159

Ew kesên ku roja qîyametê ji Lâîlâheîllallahê feyde bi-
bînin ha ev in:

اٌت َتْج۪ري  اِد۪قيَن ِصْدُقُهْمۜ َلُهْم َجنَّ ُ ٰهَذا َيْوُم َيْنَفُع الصَّ َقاَل الّلٰ
ُ َعْنُهْم َوَرُضوا  ْنَهاُر َخاِل۪ديَن ۪فيَهٓا َاَبًداۜ َرِضَي الّلٰ ِمْن َتْحِتَها اْلَ

َعْنُهۜ ٰذِلَك اْلَفْوُز اْلَع۪ظيُم
“Allah wiha got: ‘Îro ew roj e ku rastîya sadiqan wê feyde 

bide wan. Ji wan re cennetên di binî de çem diherikin hene 
û wê di wir de bêdawî bimînin. Allah ji wan razî bûye û ew jî 
jê (ji Allah) razî bûne. Ha ev, xelasîya/qezenca mezin e.’ ” 160

Hin kes hene ku bê îxlas û ne bi dilsozî kelîmeya tewhî-
dê tînin ser ziman. Herwiha hin amelên ku dibe sebebê 
betalbûna tewhîdê jî dikin. Di heman demê de li der dorê 
xwe muameleya mûmîn dibînin. Lê Allah -azze we celle- ji 
 158.   49/Hucurât, 15
 159.   59/Haşr, 8
 160.   5/Maîde, 119
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ber ku nîyeta wan a di qelb de dizane ewana mustehaqê 
ezaba ebedî dike. Weke wan munafiqen dewra Rasûlullah 
-aleyhîssalâtuwesselâm- de ji bo ku wek Muslîm muamele bibînin 
Lâîlâheîllallah dianîn ser ziman lê ji dil ne bawer bûn.

َ َوُهَو َخاِدُعُهْمۚ َوِاَذا َقاُمٓوا ِاَلى  ِانَّ اْلُمَناِف۪قيَن ُيَخاِدُعوَن الّلٰ
َ ِالَّ  اَس َوَل َيْذُكُروَن الّلٰ َن النَّ اُؤ۫ ٰلوِة َقاُموا ُكَساٰلىۙ ُيَرٓ الصَّ

ِءۜ َوَمْن  َلٓ ُؤ۬
ِء َوَلٓ ِاٰلى ٰهٓ َلٓ ُؤ۬

َق۪ليًلۘ ُمَذْبَذ۪بيَن َبْيَن ٰذِلَكۗ َلٓ ِاٰلى ٰهٓ
ِخُذوا  ۪ذيَن ٰاَمُنوا َل َتتَّ َها الَّ ُ َفَلْن َتِجَد َلُه َس۪بيًل َيٓا َايُّ ُيْضِلِل الّلٰ

اَء ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِم۪نيَنۜ َاُت۪ريُدوَن َاْن َتْجَعُلوا  اْلَكاِف۪ريَن َاْوِلَيٓ
ْسَفِل  ْرِك اْلَ ِ َعَلْيُكْم ُسْلَطاًنا ُم۪بيًنا ِانَّ اْلُمَناِف۪قيَن ِفي الدَّ ٰ لِلّ
۪ذيَن َتاُبوا َوَاْصَلُحوا  اِرۚ َوَلْن َتِجَد َلُهْم َن۪صيًراۙ ِالَّ الَّ ِمَن النَّ

ِئَك َمَع اْلُمْؤِم۪نيَنۜ 
ٓ
ِ َفُا۬وٰل ٰ ِ َوَاْخَلُصوا ۪ديَنُهْم لِلّ َواْعَتَصُموا ِبالّلٰ

ُ اْلُمْؤِم۪نيَن َاْجًرا َع۪ظيًما َوَسْوَف ُيْؤِت الّلٰ
“Bêguman munafiq li gorî aqlê xwe dixwazin ku Allah 

bixapînin. (Lê belê bi muhlet dayînê û hetanî rastî seata 
ezabê bibin bi ewiqandinê/bi eglekirinê) ew (Allah) wan 
dixapîne. Dema radibin nimêjê bi sistî û bi dilgiranî radibin 
û ji însanan re rîyayê dikin û Allah pir hindik zikir dikin. 
Evana di navbera (îman û kufrê de) tewş (û gêj) in. Ne ji 
van (mumînan) in û ne jî ji wan (kafiran) in. Allah her kî şaş 
bike tu ji bo wî qet rêyekî nabînî. Gelî ew ên îmân anîne! 
Dev ji mumînan bernedin û kafiran ji xwe re dost negirin. 
Ma hûn dixwazin ku di aleyha xwe de delîleke eşkere bidin 
Allah. Bêguman munafiq, di agir de di tebeqê herî jêrîn de 
ne. Tu ji bo wan qet alîkarekî nabînî. Lê ew ên tobe kirine 
û halê xwe sererast kirine û ji dil bi Allah ve girtine û ew ên 
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dînê xwe ji bo Allah xalis kirine; ha evana bi mumînan re 
ne. Allah mukâfateke mezin dide mumînan.” 161

Ji bo ku ji nîmetên Dewleta Îslâmê a Medînê li gorî dilê 
xwe îstîfade bikin ew munafiq û bedewîyan bi zimanê xwe 
digotin Lâîlâheîllallah. Hetanî nîmet hebûn li ser îslâmê 
sebatkar xûya dibûn. Lê dema musîbetan de, di heman 
demê de ji dînê îslâmê îrtîdat kirin.

َ َعٰلى َحْرٍفۚ َفِاْن َاَصاَبُه َخْيٌرۨ اْطَمَانَّ  اِس َمْن َيْعُبُد الّلٰ َوِمَن النَّ
ْنَيا َواْلِٰخَرَةۜ  ۠ َخِسَر الدُّ ِب۪هۚ َوِاْن َاَصاَبْتُه ِفْتَنٌةۨ اْنَقَلَب َعٰلى َوْجِه۪ه

ٰذِلَك ُهَو اْلُخْسَراُن اْلُم۪بيُن
“Ji însanan hin kes hene ku îbadetekî ne ji dil (bi gumanbarî 

û pîyê wî erd negirtî) ji Allah re dikin. Eger xêrek bigihîje wî, 
bi wê mutmeîn dibe. Lê eger fitneyek/îmtîhanek bigihîje wî, 
ew ser rû tê vegerandin (dizivire ser rewşa xwe ya berê). Ew 
dinya jî axîret winda dike. Ha ev, xesareta eşkere bixwe ye.” 162

ِ َجَعَل ِفْتَنَة  ِ َفِاَذٓا ُا۫وِذَي ِفي الّلٰ ا ِبالّلٰ اِس َمْن َيُقوُل ٰاَمنَّ َوِمَن النَّ
ا  ا ُكنَّ َك َلَيُقوُلنَّ ِانَّ اَء َنْصٌر ِمْن َرّبِ ۜ َوَلِئْن َجٓ ِ اِس َكَعَذاِب الّلٰ النَّ
ُ ِبَاْعَلَم ِبَما ۪في ُصُدوِر اْلَعاَل۪ميَن َوَلَيْعَلَمنَّ  َمَعُكْمۜ َاَوَلْيَس الّلٰ

۪ذيَن ٰاَمُنوا َوَلَيْعَلَمنَّ اْلُمَناِف۪قيَن ُ الَّ الّلٰ
“Teqez/miheqeq Allah, bi yên îman anîne jî û bi muna-

fiqan jî dizane (û bi îmtîhanan vê heqîqetê bi însanan jî dide 
zanîn). Kafiran ji mumînan re gotin: ‘Bidin pey rêya me/
tabiê dînê me bibin, (wekî ku hûn îdîa dikin eger heyata 
axîretê hebe) em ê gunehên we li xwe bar bikin.’ (Hal ev e 
ku) ji gunehên wan nikarin qet tu tiştekî jî hilgirin. Bêguman 
ew, derewkar in.” 163
 161.   4/Nîsa, 142-146
 162.   22/Hecc, 11
 163.   29/Ankebût, 10-11
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Weke wan kesên ku dibêjin Lâîlâheîllallah, lê ne ji bo 
îman û teslîmîyetê, berevaj, ji bo peyrêwîtî û tabîbûna 
pirhejmarîyê vê kelîmeyê dibêjin.

Rasûlullah -aleyhîssalâtuwesselâm- wiha ferman dike:

“Dema kesê mirî têxne gorê…Du melek têne ser wî û 
wiha jê dipirsin: ‘Tu der heqê wî zilamî (Muhammed) de 
çî dibêjî?’ Kesê Mumîn wiha cewab dide: ‘Ez şadehî didim 
ku ew abdê Allah e û Rasûlullah e…’ Kesên munafiq û ka-
fir jî wiha dibêjin: ‘Ez nizanim… Ez nizanim… Hema ew 
însanên din çi digotin min jî ew tişt digot…” 164

3. Em ê Çawa Bizanibin Ku Em Li Ser Îxlas û Rastîyê 
Ne?

Di qada heyatê de her îmtîhanekî ku em bi wan rû bi rû 
dimînin, ji bo pîvandina îxlas û sedeqeta me firsetek e. 
Lewre Allah -azze we celle- di her halûkarî de rastgo û virker 
û paqij û necis û kesên talibe dinyayê û meftunê axîretê 
ji hevdu bi îmtîhanan vediqetîne.

ا َوُهْم َل ُيْفَتُنوَن  وا ٰاَمنَّ
ٓ
وا َاْن َيُقوُل اُس َاْن ُيْتَرُكٓ َاَحِسَب النَّ

۪ذيَن َصَدُقوا  ُ الَّ ۪ذيَن ِمْن َقْبِلِهْم َفَلَيْعَلَمنَّ الّلٰ ا الَّ َوَلَقْد َفَتنَّ
َوَلَيْعَلَمنَّ اْلَكاِذ۪بيَن

“Nexwe ji însanan we ye ku ew bibêjin: ‘Me îman anî.’ wê 
dev ji wan bê berdan û ew ê neyên îmtîhankirin? Sond be, me 
ew ên berîya wan jî îmtîhan kiribûn. Helbet Allah, bi kesên 
rast jî dizane û bi derewkaran jî dizane. (Û bi îmtîhanan dike 
ku însan jî pê bizanibin.)” 165

 164.   Buxarî, 1374
 165.   29/Ankebût, 2-3
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ى َي۪ميَز  ُ ِلَيَذَر اْلُمْؤِم۪نيَن َعٰلى َمٓا َاْنُتْم َعَلْيِه َحّتٰ َما َكاَن الّلٰ
… ِبۜ ِيّ اْلَخ۪بيَث ِمَن الطَّ

“Allah, hetanî paqijîyê (rindîtîyê, tayyibîyê) û xebîsîyê (qi-
rejîyê, gemarîyê) ji hev du neqetîne; mumînan li ser wî halê 
(ku hûn li ser in) nahêle…” 166

Xwezî li wî kesî ku îmtîhanên tên serê wî di heman demê 
de îmana wî zêdetir dike û sidq û îxlasa wî qewîtir dike. 
Dîsa xwezîya me li wî kesî ku bi îmtîhanan kêmahîyên 
xwe dibîne û tobe dike û vedigere bi Rabbê xwe ve û 
dînê xwe ji bo Allah xalis dike û ji xeletiyên xwe dizivire.

ِ َوَاْخَلُصوا ۪ديَنُهْم  ۪ذيَن َتاُبوا َوَاْصَلُحوا َواْعَتَصُموا ِبالّلٰ ِالَّ الَّ
ُ اْلُمْؤِم۪نيَن َاْجًرا  ِئَك َمَع اْلُمْؤِم۪نيَنۜ َوَسْوَف ُيْؤِت الّلٰ

ٓ
ِ َفُا۬وٰل ٰ لِلّ

َع۪ظيًما
“Lê ew ên tobe kirine û halê xwe sererast kirine û ji dil bi 

Allah ve girtine û ew ên dînê xwe ji bo Allah xalis kirine; 
ha evana bi mumînan re ne. Allah mukâfateke mezin dide 
mumînan.” 167

Xwelî li ser wan kesan be, tevlî ku îmtihan dibin lê kê-
mahîyên xwe nabînin û ji bo telafîya wan kêmahîyên xwe 
pêgavekî navêjin.

َتْيِن ُثمَّ َل  ًة َاْو َمرَّ ُهْم ُيْفَتُنوَن ۪في ُكّلِ َعاٍم َمرَّ َاَوَل َيَرْوَن َانَّ
ُروَن كَّ َيُتوُبوَن َوَل ُهْم َيذَّ

“Qey ew nabînin ku her sal carekê an du caran (ji teref 
Allah ve) tên îmtîhan kirin, (digel vê) şîret nagirin û tobe 
jî nakin?” 168
 166.   3/Al-î Îmrân, 179
 167.   4/Nîsa, 146
 168.   9/Tewbe, 126



189

LA ÎLAHE ÎLLALLAH

Her îmtîhanên dînî û dunyewî em ji bo xwe wek pîvanek 
bipejirînin û nefsa xwe bikişînin hîsabê. Em îmtîhanê 
xwe weke ayîneyekî bihesibînin û bîr û bawerîya xwe yê 
tewhîdê di wê ayînê de seyîr bikin. Divê em ji bîr nekin 
ku her îmtîhanek weke ayetekî Rabbê me ye. Û ew -azze 

we celle- abdên xwe bi ayetan/bi îmtîhanan terbîye dike.

V. Hezkirina Ehlê Ve Peyvê û Buxzkirina Dijminên 
Wê
A. Hezkirina Allah

Serê vê hezkirinê muhabbetullah e. hezkirina wê eslê 
tewhîdê ye. Kesên mumîn ji her tiştî zêdetir hez Allah 
dikin. Kesên ku îman anîne ji ber pêwistîya tewhîdê zêdetir 
hez Allah -azze we celle- dikin. Ev, esl û hewcetîya ubûdîyetê ye.

وَنُهْم َكُحّبِ  ِ َاْنَداًدا ُيِحبُّ ِخُذ ِمْن ُدوِن الّلٰ اِس َمْن َيتَّ َوِمَن النَّ
وا ِاْذ  ۪ذيَن َظَلُمٓ ۜ َوَلْو َيَرى الَّ ِ ٰ ا لِلّ ۪ذيَن ٰاَمُنٓوا َاَشدُّ ُحبًّ ۜ َوالَّ ِ الّلٰ
َ َش۪ديُد اْلَعَذاِب  ِ َج۪ميًعاۙ َوَانَّ الّلٰ ٰ َة لِلّ َيَرْوَن اْلَعَذاَبۙ َانَّ اْلُقوَّ

“(Digel van heqîqeta dizanin jî) ji însanan hin kes hene 
ku ji xeynî Allah hin heyînên din ji Allah re şirîk çêdikin û 
bi qasî ji Allah hez dikin, ji wan jî hez dikin. Lê ew ên îmân 
anîne ji her tiştî zêdetir ji Allah hez dikin. Ew ên zilimkar 
dema ku ezabê dibînin wê fêm bikin ku hemû hêz/quwwet 
aîdê Allah e û Allah xwedî ezabeke şedîd e.” 169

Kesên mumîn, ji ber bîr û bawerîya tewhîdê ji her tiştî 
zêdetir hez Allah dikin. Jixwe esil û pêwistîya ubûdîyetê 
jî ev e. Lewre tewhîd ew e ku, kesê mumîn di qelb û di 
qewl û di azayên xwe de Allah -azze we celle- yek bigire. Hez-
kirin ji bo qelb amelekî herî bi rûmet e. Her çi amelên 
 169.   2/Baqara, 165



190

TARÎFA KELÎMEYA TEWHÎDÊ Û ŞERTÊN WÊ

ku mirovekî nêzî Allah -azze we celle- dike hebe di bingeha wî 
de hezkirin heye.

Lâîlâheîllallah jî tewhîd girtina hezkirinê ye. Bitenê 
hezkirina ji bo Allah û ew ên ku Allah destûra hezkirina 
wan daye.

Kesê mumîn hez Allah û hezkirîyê Allah dike. Hez wan 
kesan û tiştan jî dike ku, Allah emrê hezkirina wan kirîye. 
Herwiha di çavkanîya hezkirinê de tewhîd kirina Allah 
pêk tîne.

Her çibe bila bibe, mirovek weke ji Allah hez dike ji 
heyînîyeke ji xeyrî Allah hez bike ha ev hezkirina wî dibe 
şirk. Lewre bi helwesta xwe wesfeke ku aîdê Allah e dide 
hin kes û tiştên din an jî di wê wesfê de ewana dike hevpar.

Ew ayetên me li jor teqdîm kirin ji vê mijarê re delîleke 
zelal û eşkere ye. Mirovên weke ku hez Allah dikin ji 
wan heyînîyan hez dikin, ew heyînî ji bo wan dibin îlah 
û şirîkên ji xeynî Allah azze we celle .

ا َل۪في َضَلٍل ُم۪بيٍنۙ ِ ِاْن ُكنَّ َقاُلوا َوُهْم ۪فيَها َيْخَتِصُموَنۙ َتالّلٰ
“Li wê derê bi hev re nîqaş dikin û dê wiha bibêjin. ‘Qesem 

bi Allah be, em di xerifîyeke apaşkere de bûn.’ ” 170

Weke ku van ayetan fêm dibe ew muşrîkên ehlê agir, 
cehennemê de pevdiçin û niqaş dikin. Ji ber tiştên ku ji bo 
xwe wek îlah girtine û ew heyînîyên ku weke ji Allah hez 
dikirin hez wana jî dikirin poşman dibin û li çokên xwe 
didin û bi hev dikevin. Hal ev e ku ewan kesan jî dizanibun 
ku xaliq û raziq jî Allah e. Belê ji bo çi poşman dibin û li 
çokên xwe didin? Lewre hin kesan an hin heyînîyan an 
 170.   26/Şuara, 96-97
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jî hin tiştan wisan hez dikirin ku weke hez Allah bikin 
hez wan jî dikirin.

Di heman demê de ewan tiştan an jî kesan ji Allah re 
kufûw (hemkuf) û nîd (heval) digirtin. Ew îbadetên ku 
ji Allah re bên kirin ewana rabûn ji mezine xwe re an ji 
şêxên xwe re an jî ji wan mirîyên di bin axa sar de kirin. 
Weke ku di Sûreya Baqara ayeta 165. de derbas bû, ew 
qada kufûw/hemkuf girtina wan yek jî muhabbet û hez-
kirin bû. Çimkî ew tiştên ji Allah re şerîk çêkiribûn weke 
ku hez Allah bikin hez wan jî dikirin.
B. Hezkirina Rasûlullah

Piştî hezkirina Allah, muhabbet û hezkirina Rasûlullah 
-aleyhîssalâtuwesselâm- tê. Hezkirina Rasûlullah -aleyhîssalâtuwesselâm- 
hewcetîya îmana bi Allah û qisima kelîmeya tewhîdê ya 
duyem ku dibêje “Muhammedunrasûlullah” e.

ُكْم َوِاْخَواُنُكْم َوَاْزَواُجُكْم  ُكْم َوَاْبَنٓاُؤ۬ ُقْل ِاْن َكاَن ٰاَبٓاُؤ۬
َوَع۪شيَرُتُكْم َوَاْمَواٌلۨ اْقَتَرْفُتُموَها َوِتَجاَرٌة َتْخَشْوَن َكَساَدَها 

ِ َوَرُسوِل۪ه َوِجَهاٍد ۪في  ِكُن َتْرَضْوَنَهٓا َاَحبَّ ِاَلْيُكْم ِمَن الّلٰ َوَمَسا
ُ َل َيْهِدي اْلَقْوَم  ُ ِبَاْمِر۪هۜ َوالّلٰ ِتَي الّلٰ ى َيأْ ُصوا َحّتٰ َس۪بيـِل۪ه َفَتَربَّ

اْلَفاِس۪قيَن
“Bibêje: ‘Eger bavên we û zarokên we û xuşk û birayên we û 

jinên we û eşîra we û malê we bi dest xwe xistîye û tîcareta ku 
hûn ji zerarkirina wê ditirsin û xanîyên ku hûn qîma xwe pê 
tînin, ji we re ji Allah û ji Rasûlê wî û ji cîhada di rêya Allah 
de şêrîntir bin, êdî heta emrê Allah tê bisekinin. Allah, civata 
fasiq nagihîne hîdayetê.’ ” 171

 171.   9/Tewbe, 24
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Rasûlullah -aleyhîssalâtuwesselâm- di hedîsekî de wiha ferman 
dike:

“Qesem bi wî Allahê ku nefsa min di destê wî de ye, heta 
ku ez ji wî re ji bavê wî û ji zarokên wî û ji temamê însanan 
ne hezkirîyê wî bim, kesekî ji we îman neanîye.” 172

Belê, hezkirina Allah -azze we celle- û Rasûlê wi, ji esasên 
îmanê ye. Hezdarîya Allah -azze we celle- tenê bi gotina “Ez 
hez Allah dikim” nabe. Ew kesên ku di îdîaya hezkirina wî 
de ne, Allah -azze we celle- îspata vê îdîaya wan di qada amelê 
de ji wan dixwaze.

ُ َوَيْغِفْر َلُكْم  ِبُعو۪ني ُيْحِبْبُكُم الّلٰ َ َفاتَّ وَن الّلٰ ُقْل ِاْن ُكْنُتْم ُتِحبُّ
ُ َغُفوٌر َر۪حيٌم ُذُنوَبُكْمۜ َوالّلٰ

“Bibêje: ‘Eger hûn ji Allah hez dikin, bidin pey min ku bila 
Allah jî ji we hez bike û bila gunehên we efû bike.’ Allah, 
(yê ku gunehan dibexşîne/efû dike û disitirîne û ji aqubeta 
gunehan abdên xwe diparêze) Xafûr û (li ser abdên xwe pir 
bi merhamet) Rahîm e.” 173

Her însanê ku îdîaya hezkirina Allah -azze we celle- dike, 
îteata Rasûlullah -aleyhîssalâtuwesselâm- mes’ul e û ev jê re şert 
e. Vê şertê Allah -azze we celle- diyar kiriye ku, rev ji vê şertê 
qethiyên ne mimkun e. Nassa vê ayetê ewan kesan dide-
rewîne ku îroroj bi îdîaya îman anîn û hezkirina Allah 
-azze we celle- dertên holê, lê der heqê sunneta Rasûlullah 
-aleyhîssalâtuwesselâm- de nebihîzyar in û hetanî li ber xwe didin 
ku sûnneta Rasûlullah -aleyhîssalâtuwesselâm- tehfîf bikin, lê ev 
tişt ne heddê wan e.

 172.   Buxarî, îman, 14
 173.   3/Al-î Îmrân, 31
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C. Hezkirina Mumînan
Hezkirina mumînên ehlê tewhîdê û girêdaniya li ser 

îmanê jî, daxilê vê şertê ye. Hewceye ku her mumîn tiştê 
ji bo xwe dixwaze divê ji bo birayê xwe jî daxwaz bike. 
Ger bi derdê birayê xwe hemderd û hemhal be. Pêwiste 
ku di her hal û karî de bibeze alîkariya birayê xwe.

Divê birayê xwe yê muslîm, pêştirî mirovên din bike. 
Eger dê û bav û birayên wî muşrîk bin, birayê xwe yê 
muslîm ji wan bi xwe jî çêtir bibîne.

ٰلوَة  ۪ذيَن ُي۪قيُموَن الصَّ ۪ذيَن ٰاَمُنوا الَّ ُ َوَرُسوُلُه َوالَّ ُكُم الّلٰ َما َوِليُّ ِانَّ
۪ذيَن  َ َوَرُسوَلُه َوالَّ ٰكوَة َوُهْم َراِكُعوَن َوَمْن َيَتَولَّ الّلٰ َوُيْؤُتوَن الزَّ

۟ ِ ُهُم اْلَغاِلُبوَن ٰاَمُنوا َفِانَّ ِحْزَب الّلٰ
“Bêguman dostê we Allah û Rasûlê wî û ew mûmînên ku 

nimêj dikin û zekatê didin û rûkuvan in. Kî Allah û Rasûlê 
wî û mumînan ji xwe re bike dost (bila bizanibe) bi qethî 
yên ku ser bikevin, alîgirên Allah (hizbullah) in.” 174

۪ذيَن َجاَهُدوا ِمْنُكْم  ُ الَّ ا َيْعَلِم الّلٰ َاْم َحِسْبُتْم َاْن ُتْتَرُكوا َوَلمَّ
ِ َوَل َرُسوِل۪ه َوَل اْلُمْؤِم۪نيَن َو۪ليَجًةۜ  ِخُذوا ِمْن ُدوِن الّلٰ َوَلْم َيتَّ

۟ ُ َخ۪بيٌر ِبَما َتْعَمُلوَن َوالّلٰ
“Nexwe hûn guman dikin ku hetanî Allah ji we ew ên cîhad 

kirine û ji Allah û Rasûlê wî û mumînan pê ve hemsir/dost 
ji xwe re negirtine eşkere neke û ji hevdu neveqetîne wê 
dev ji we bê berdan? Allah ji kar û kirinên we agahdar e.” 175

 174.   5/Maîde, 55-56
 175.   9/Tewbe, 16
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Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- di hedîsekê xwe de wiha 
dibêje:

“Yekî ji we tiştê ku ji bo xwe dixwaze hetanî ji bo birayê 
xwe jî nexwaze ew ê îman neanîbe.” 176

D. Buxzkirina Neyarên Kelîmeya Tewhîdê
Lâîlâheîllallah, bi her awayê tê ser maneya teslîmîye-

ta Allah û girêdayîya bi kemenda ubûdîyetê ku mirovê 
mumîn xwe bi Allah ve girêbide. Îlan û pejirandina vê ye 
ku “Serwerîya erd û asîmanan û temamê qelban aîdê Allah e.”

Çawan ku der barê hezkirinê de Allah -azze we celle- qerar 
dide, weke vê der heqê buxz ûneyartîyê de jî qerar aîdê 
Allah -azze we celle-.

Lâîlâheîllallah tê vê maneyê ku kesê mumîn dostê Al-
lah ji xwe re dost digire û neyarên Allah jî ji bo xwe wek 
neyar dibîne.

Allah -azze we celle- ji me vê dixwaze ku em ji Taxutan ku di 
neyartîya kelîmeya tewhîdê de serata ne û ji muşrîkan û 
ji wan cihû û filehên ehlê kitêb jî buxz bikin. Divê em bi 
wan re qet mûnasebetên dostanîyê pêk neynin. Allah -azze 

we celle- di ayeta Qur’anê de bi aşkerehî me hişyar dike ku 
hezkirin û dostanîya bi Taxutan û muşrîkan û ehlê kitêb 
re qethîyen pêk neynin. Ew kesên ku wan ji bo xwe wek 
dost digirin, ji şertên sihheta kelîmeya tewhîdê şertekî 
betal dikin.

Allah -azze we celle- ew ên ku vê şertê betal dikin wiha diwe-
sifîne:

 176.   Buxarî, 13; Muslim, 45
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Pêwendîya/Benda Di Navbera Xwe û Allah De Qetan-
dine.

اَء ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِم۪نيَنۚ َوَمْن  ِخِذ اْلُمْؤِمُنوَن اْلَكاِف۪ريَن َاْوِلَيٓ َل َيتَّ
ِ ۪في َشْيٍء… َيْفَعْل ٰذِلَك َفَلْيَس ِمَن الّلٰ

“Bila mûmîn dev ji mumînan bernedin û kafiran ji xwe re ne-
kin dost. Kî wiha bike tu têkilîya wî bi Allah re namîne…” 177

Bi Wan (taxut û ehlê kitêb) Re Di Eynî Hukmê De Tên 
Nirxandin.

اَءۢ  ى َاْوِلَيٓ َصاٰرٓ ِخُذوا اْلَيُهوَد َوالنَّ ۪ذيَن ٰاَمُنوا َل َتتَّ َها الَّ َيٓا َايُّ
َ َل  ُه ِمْنُهْمۜ ِانَّ الّلٰ ُهْم ِمْنُكْم َفِانَّ اُء َبْعٍضۜ َوَمْن َيَتَولَّ َبْعُضُهْم َاْوِلَيٓ

اِل۪ميَن َيْهِدي اْلَقْوَم الظَّ
“Gelî ew ên îmân anîne! Cihû û filleyan ji xwe re nekin 

dost/nasyar. Ew dostê hevûdu ne. Ji we kî wan ji xwe re bikin 
dost, ew ji wan in. Bêguman Allah civateke zalim nagihîne 
hîdayetê.” 178

Bûne Weke Munafiqan.

ِخُذوَن اْلَكاِف۪ريَن  ۪ذيَن َيتَّ ِر اْلُمَناِف۪قيَن ِبَانَّ َلُهْم َعَذاًبا َا۪ليًماۙ َالَّ َبّشِ
َة  َة َفِانَّ اْلِعزَّ اَء ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِم۪نيَنۜ َاَيْبَتُغوَن ِعْنَدُهُم اْلِعزَّ َاْوِلَيٓ

ۜ ِ َج۪ميًعا ٰ لِلّ
“Tu mizgîna ezabekî bi êş û jan bide munafiqan! Ew dev ji 

mumînan berdidin û kafiran ji xwe re dikin dost. Ma ew li 
cem wan li îzzet û rûmetê digerin? Bêguman hemû îzzet û 
rûmet aîdê Allah e.” 179

 177.   3/Al-î Îmrân, 28
 178.   5/Maîde, 51
 179.   4/Nîsa, 138-139
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Weke ku Allah û Rasûlê Wî û Kîtêba Wî û Axîretê Înkâr 
Kiribin.

َمْت َلُهْم  ۪ذيَن َكَفُرواۜ َلِبْئَس َما َقدَّ ْوَن الَّ َتٰرى َك۪ثيًرا ِمْنُهْم َيَتَولَّ
ُ َعَلْيِهْم َوِفي اْلَعَذاِب ُهْم َخاِلُدوَن َوَلْو  َاْنُفُسُهْم َاْن َسِخَط الّلٰ
اَء  َخُذوُهْم َاْوِلَيٓ ِبّيِ َوَمٓا ُاْنِزَل ِاَلْيِه َما اتَّ ِ َوالنَّ َكاُنوا ُيْؤِمُنوَن ِبالّلٰ

َوٰلِكنَّ َك۪ثيًرا ِمْنُهْم َفاِسُقوَن
“Tu yê pirên wan bibînî ku ew kafiran ji xwe re kirine dost. 

Nefsa wan (ji bo roja qiyametê) çi tiştekî xerab teqdîmê 
wan kirîye. Allah li wan hate xezebê û wê di ezabê de bêdawî 
bimînin. Eger wan bi Allah û bi pêxemberê wî û (Kitêb) a 
ji wan re nazil bûye îmân anîbûna, wan ew (kafir) ji xwe re 
nedikirin dost. Lê pirên wan fasiq in.” 180

ادَّ  وَن َمْن َحٓ ادُّ ِ َواْلَيْوِم اْلِٰخِر ُيَوٓ َل َتِجُد َقْوًما ُيْؤِمُنوَن ِبالّلٰ
َ َوَرُسوَلُه َوَلْو َكاُنٓوا ٰاَبٓاَءُهْم َاْو َاْبَنٓاَءُهْم َاْو ِاْخَواَنُهْم َاْو  الّلٰ

َع۪شيَرَتُهْمۜ…
“Qewmekî ku îman bi Allah û bi roja axîretê anîbe, tu nabînî 

ku ew kesên ji Allah û ji Rasûlê wî re dijminantîyê dikin ji 
xwe re bikin dost; evana bavê wan bin, yan zarokên wan bin, 
yan birayên bin, yan jî eşîrên wan bin (ferq nake) …” 181

Li Hember Allah -azze we celle- Huccetek Di Aleyhê Xwe 
De Dixin Dest.

اَء ِمْن ُدوِن  ِخُذوا اْلَكاِف۪ريَن َاْوِلَيٓ ۪ذيَن ٰاَمُنوا َل َتتَّ َها الَّ َيٓا َايُّ
ِ َعَلْيُكْم ُسْلَطاًنا ُم۪بيًنا ٰ اْلُمْؤِم۪نيَنۜ َاُت۪ريُدوَن َاْن َتْجَعُلوا لِلّ

“Gelî ew ên îmân anîne! Dev ji mumînan bernedin û kafiran 

 180.   5/Maîde, 80-81
 181.   58/Mucadele, 22
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ji xwe re dost negirin. Ma hûn dixwazin ku di aleyha xwe de 
delîleke eşkere bidin Allah.” 182

Wê Bibin Ji Wan Kesan Ku Li Ser Rûyê Erdê Fitne û 
Xerabîyê Derdixin.

اُء َبْعٍضۜ ِالَّ َتْفَعُلوُه َتُكْن ِفْتَنٌة ِفي  ۪ذيَن َكَفُروا َبْعُضُهْم َاْوِلَيٓ َوالَّ
ۜ ْرِض َوَفَساٌد َك۪بيٌر اْلَ

“Kafir jî dostên hev du ne. Eger hûn (di navbera xwe de 
dostanî pêk neynin û wan wek neyar negirin û) vêya nekin, 
wê li ser rûyê erdê fitne û fesadeke mezin çêbibe.” 183

Wê Bibin Ji Zaliman.

اَء ِاِن  وا ٰاَبٓاَءُكْم َوِاْخَواَنُكْم َاْوِلَيٓ
ٓ
ِخُذ ۪ذيَن ٰاَمُنوا َل َتتَّ َها الَّ َيٓا َايُّ

ِئَك ُهُم 
ٓ
ُهْم ِمْنُكْم َفُا۬وٰل يَماِنۜ َوَمْن َيَتَولَّ وا اْلُكْفَر َعَلى اْل۪ اْسَتَحبُّ

اِلُموَن الظَّ
“Gelî ew ên îmân anîne! Bavên we û birayên we, eger kufrê 

di ser îmanê re bigirin wan ji xwe re dost negirin. Ji we kî wan 
ji xwe re bike dost, ha ew zalim bixwe ne.” 184

E. Dostanîya Qedexekirî
Ji dostgirtina kafiran meqset; hezkirina wan û dînê wan û 

der barê dînê wan de alîkarîya wan û di şera dijî mumînan 
de alîkarîya wan û cih girtina sefên wan e.

Qencîkarîya bi wan û gotina kelamên xweş û serdana 
nexweşên wan hedîye dayîna wan û îcabeta daxwazîya 
wan a mijarên mirovahî an eqrebatî an jî cîrantîyê ne di 
çarçoveya têkilîyên dostanîya qedexekirî de ye.

 182.   4/Nîsa, 144
 183.   8/Enfal, 73
 184.   9/Tewbe, 23
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يِن َوَلْم  ۪ذيَن َلْم ُيَقاِتُلوُكْم ِفي الّد۪ ُ َعِن الَّ َل َيْنٰهيـُكُم الّلٰ
 َ وا ِاَلْيِهْمۜ ِانَّ الّلٰ

ٓ
وُهْم َوُتْقِسُط ُيْخِرُجوُكْم ِمْن ِدَياِرُكْم َاْن َتَبرُّ

۪ذيَن َقاَتُلوُكْم ِفي  ُ َعِن الَّ َما َيْنٰهيـُكُم الّلٰ ُيِحبُّ اْلُمْقِس۪طيَن ِانَّ
ى ِاْخَراِجُكْم َاْن 

ٓ
يِن َوَاْخَرُجوُكْم ِمْن ِدَياِرُكْم َوَظاَهُروا َعٰل ال۪دّ

اِلُموَن ِئَك ُهُم الظَّ
ٓ
ُهْم َفُا۬وٰل ْوُهْمۚ َوَمْن َيَتَولَّ َتَولَّ

“Hûn bi ew ên ji bo dîn bi we re şer nekirine û hûn ji welatê 
we dernexistine qencî û edaletê bikin, Allah nehya we jê 
nake. Allah ji însanên adil hez dike. Allah, we ji dostanîya 
yên ji ber dîn şerê we dikin û yên we ji welatê we derdixînin 
û yên alîkarîya wan dikin, men dike. Kî wan ji xwe re bike 
dost, êdî zalim ew bi xwe ye.” 185

Eger hûn bala xwe bidin, Allah -azze we celle- muşrîkan veqe-
tandiye du qisima. Qisima ewwil ew in ku; ew ên ji bo 
aqîda me bi me re şer dikin û muslîman ji welatê wan 
derdixin û yên alîkarîya wana dikin. Ev ên hanê bi eşke-
rehî li dijî îslâmê şer dikin û yên alîkarê wan in. Hezkirin 
û dostanîya bi kesên wisan re qethîyen ne caîz e. Kesên 
bi vê awayê tevdigerin ewana tewhîdê fêm nekirine û 
pêwistên wê pêk neanîne û zilm tevlî îmana xwe kirine. 
Ew ên ku ne di vê çarçovê de ne herû daîm muxetebê 
daweta me yê tehîdê ne. Muameleya bi wan re ger bi 
xweşî bidome. Lewre Allah me ji vê helwestê men nake. 
Di vê mijarê de Em ê ji sunneta Rasûlullah -aleyhîssalâtuwes-

selâm- çend mîsalan bidin.
“Ji zaroyên cihuyan/yahudîyan yek hebû. Ew li ber xizmeta 

Rasûlullah bû. Dema ku ew zarok nexweş ket Rasûlullah 
-aleyhîssalâtuwesselâm- çû sedana wî. Li ber serê wî runişt û jê re 
 185.   60/Mumtehîne, 8-9
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wiha got: ‘Îman bîne û bibe ji Musliman.’ Ew zarok berê 
xwe da bavê xwe. Bavê wî jê re got: ‘Îteata Ebu’l Qasim bike.’ 
Zarok di wê lehzê de îslâmê qebûl kir. Rasûlullah jî ji wê derê 
derket. Dema ku derdiket wiha digot. ‘Hemd ji Allah re be 
ku wî ji agir rizgar kir.’ ” 186

“Ebû Talib li ber sekerata bû. Rasûlullah hate cem wî. Li 
wê derê Ebu Cehil û Abdullahê kurê Ebî Umeyye jî hazir 
bûn. Rasûlullah wiha got: ‘Hê Mamo! Bêje Lâîlâheîllallah. 
De qîna li îndallah bi vê gotina te ez bikaribim mudafeaya te 
bikim.’ Ebu Cehil û Abdullah jî jê re digotin ‘Hê Ebû Talib, 
qey tu yê dev ji dînê Abdulmutalib berdî?’ Rasûlullah dixwest 
ku kelîmeya tewhîdê bi apê xwe bide gotin û ji bo vê israr 
jî dikir. Ew ên din jî wê gotina xwe dubare dikirin. Dawî de 
gotina Ebû Talib bû ev: ‘Li ser dînê Abdulmutalib(im).” 187

“Umer -radîyallahûanh- li ber derîyê mizgeftê cubeyeke ji 
hevrîşim dît û ji Rasûlullah re wiha got: ‘Ya Rasûlullah, ma 
nabe ku tu ev cube bistînî û rojên înê li xwe bikî?’ Rasûlul-
lah -aleyhîssalâtuwesselâm- wiha bersiv da: ‘Vêya, ew kesên ku roja 
axîretê bê par in, ew li xwe dikin.’ Piştî demekî hinek ji wê 
qumaşê ji Rasûlullah re hat. Perçeyek jê da Umer. Umer 
-radîyallahûanh- wiha got: ‘Ya Rasûlullah, piştî ku tu der heqê vê 
qumaşê de ewqas giran axivî, digel vê yekê ji wê qumaşê 
didî min?’ Rasûlullah, wiha got: ‘Ew qumaş, ne ji bo ku tu li 
xwe bikî min daye te. Ji bo ku tu bifiroşî û îhtîyacîyeke xwe 
pê biqedînî an jî wek dîyarî/hedîye bidî hinekan min date.’ 
Umer, ew qumaş wek hedîye da xweheke/xwişkeke xwe yê 
li Mekkeyê.” 188

 186.   Buxarî, 1356
 187.   Buxarî, 4772; Muslîm, 24
 188.   Buxarî, 886; Muslîm, 2068
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VI. Amelkirina Bi Hewcetîyên Kelîmeya Tewhîdê
Lâîlâheîllallah; îsbata ulûhîyetê ji Allah re û nefya 

ulûhîyetê ji tiştên xeyrî Allah e. Ulûhîyet, bi ubûdîyetê 
re hemwate ye. Soz û ehd dayîna abdîtîya ji Allah re ye. 
Ew qewlê Lâîlâheîllallah ku tê de abdîtî û taat tune be, 
ew weke gotineke zipîzuwa ye, bê sûd û bê feyde ye. 
Kesê ku Lâîlâheîllallah bîne ser ziman lê belê bi amelên 
salih abdîtîya xwe teqdîmê Allah neke, ev rewşa wî tê vê 
maneyê ku fiêlên wî qewlên wî diderewîne.

َ َل ُيِحبُّ  ْوا َفِانَّ الّلٰ ُسوَلۚ َفِاْن َتَولَّ َ َوالرَّ ُقْل َا۪طيُعوا الّلٰ
اْلَكاِف۪ريَن

“Bibêje: ‘Îteata Allah û Rasûlê wî bikin.’ Eger ew (ji vê) rû 
vegerînin bi rastî Allah ji kafiran hez nake.” 189

ْوا َعْنُه َوَاْنُتْم  َ َوَرُسوَلُه َوَل َتَولَّ ۪ذيَن ٰاَمُنٓوا َا۪طيُعوا الّلٰ َها الَّ َيٓا َايُّ
ۚ َتْسَمُعوَن

“Gelî ew ên îmân anîne! Ji Allah û ji pêxemberê wî re îteatê 
bikin. Piştî ku we seh kir pê de jê rû nevegerînin.” 190

Hewcetîyên Lâîlâheîllallah, ew tiştên delâletê mane û 
şertên wê dikin, ew in. Ew kesên hetanî van rêzan tiştê ku 
me anîn ser ziman, îman bi wan anîbe û bi ziman bêje lê bi 
hewcetîyên wan amel neke ji gotin û bilêvkirina Lâîlâheîl-
lallahê tu feyde nabîne. Lewre tiştên dibin mijara îmanê 
divê di heman demê de şewqa xwe bide heyata însan. Ger 
ne wisan be qet tu maneya gotin û bilêvkirinê çênabe.

Wek mîsal; di mijara rayedarîya qanûnçêkerîyê û hukim 
dayînê de xwedî rayedar bitenê Allah bê qebûl kirin, 
 189.   3/Al-î Îmrân, 32
 190.   8/Enfal, 20
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ev bixwe jî îbadet e. Mirovek vêya qebûl bike lê belê di 
heyata xwe de tetbiq neke, tu maneya wê pejirandina wî 
ya di mijarên din de namîne. Mesela Allah -azze we celle- ji bo 
ewan kesên ku îmkana darizandina hukmê şer’ê heye û 
ligel vê diçin mehkemeyên taxutan muhakeme dibin re 
wiha ferman dike:

ا ُاْنِزَل ِاَلْيَك َوَمٓا  ُهْم ٰاَمُنوا ِبَمٓ ۪ذيَن َيْزُعُموَن َانَّ َاَلْم َتَر ِاَلى الَّ
اُغوِت َوَقْد  وا ِاَلى الطَّ َكُمٓ ُاْنِزَل ِمْن َقْبِلَك ُي۪ريُدوَن َاْن َيَتَحا
ُهْم َضَلًل  ْيَطاُن َاْن ُيِضلَّ ُاِمُرٓوا َاْن َيْكُفُروا ِب۪هۜ َوُي۪ريُد الشَّ

َب۪عيًدا
“Ma tu nanêrî li wan kesên ku dibêjin: ‘Me bi ya ji te re 

hatîye daxistin (Qur’anê) û bi (kitêb) ên berî te nazil bûne 
îmân anîye?’ Digel bi înkarkirina wê hatine emirkirin (ew) 
dixwazin li ber taxut mahkeme bibin. Şeytan jî dixwaze berê 
wan bi dalaleteke mezin bide bi rêşaşîyê ve (ku di vê rewşê 
de vegera wan a bi heqîyê ve pir zor e).” 191

Allah -azze we celle- der heqê wî kesê ku di mijarên lihevneki-
rinê de serî li hukmê şer’ê nade û ji hukmê ku Rasûlullah 
-aleyhîssalâtuwesselâm- daye bi dilpakî napejirîne wiha ferman 
dike:

ُموَك ۪فيَما َشَجَر َبْيَنُهْمۙ ُثمَّ َل  ى ُيَحّكِ َك َل ُيْؤِمُنوَن َحّتٰ َفَل َوَرّبِ
ُموا َتْس۪ليًما ا َقَضْيَت َوُيَسّلِ َيِجُدوا ۪فٓي َاْنُفِسِهْم َحَرًجا ِممَّ

“Na, sond bi (navê) Rabbê te, hetanî ew di lihevnekirinên 
xwe de te di navbera xwe de nekin hakem û paşê di tiştên te 
hikum kirîye de dilê wan ne bê guman û bê tengezarî be û 

 191.   4/Nîsa, 60
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wê qerara ku te dayî (bi dilê xweş) nepejirînin/neqebilînin, 
wan îmân neanîye.” 192

Allah -azze we celle- hewcetîya teslîmîyet îttîbaa Kîtêba xwe 
diyar dike û piştre jî der heqê wan kesên ku pê hukim 
nakin wiha dibêje:

ًقا ِلَما َبْيَن َيَدْيِه ِمَن  َوَاْنَزْلَنٓا ِاَلْيَك اْلِكَتاَب ِباْلَحّقِ ُمَصّدِ
ِبْع  ُ َوَل َتتَّ ا َاْنَزَل الّلٰ اْلِكَتاِب َوُمَهْيِمًنا َعَلْيِه َفاْحُكْم َبْيَنُهْم ِبَمٓ

اَءَك ِمَن اْلَحّقِۜ ِلُكّلٍ َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة  ا َجٓ اَءُهْم َعمَّ َاْهَوٓ
ًة َواِحَدًة َوٰلِكْن ِلَيْبُلَوُكْم  ُ َلَجَعَلُكْم ُامَّ اَء الّلٰ َوِمْنَهاًجاۜ َوَلْو َشٓ

ِ َمْرِجُعُكْم َج۪ميًعا  ۪في َمٓا ٰاٰتيـُكْم َفاْسَتِبُقوا اْلَخْيَراِتۜ ِاَلى الّلٰ
ُئُكْم ِبَما ُكْنُتْم ۪فيِه َتْخَتِلُفوَن َفُيَنّبِ

“Me ji te re ji bo ku kitêbên berî xwe tesdîq bike û şahidîyê 
bike Kitêb (Qur’an) nazil kir. Êdî li gorî wehîya ku Allah ji bo 
te nazil kirîye di navbera wan de hukim bike û li şûna heqîya 
ku ji te re hatîye nede dûv hewesên wan. Me, ji bo her yekî 
ji we re şerîetek û rêbazek danîye. Eger Allah bixwesta wê 
hûn bikirana yek ummetek bi tenê (ku şerîet û rêbaza wan 
yek e). Lê tiştê daye we ji bo îmtîhanê/ji bo ceribandinê ye. 
Nexwe di xêran de (bi hevdu re) pêşbazîyê/pêşberîyê bikin. 
Vegera we hemûyan bi bal Allah ve ye. (Allah) wê xebera 
wan tiştên ku hûn li ser bi hev ketibûn bide we.” 193

Allah -azze we celle- der heqê ewan kesên ku ji vê ummetê 
ne û girêdayîbûna ehd û peymana dane Allah û Rasûlê 
wî pêk naynin wiha ferman dike:

 192.   4/Nîsa, 65
 193.   5/Maîde, 48
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ُسوِل َوَاَطْعَنا ُثمَّ َيَتَوّلٰى َف۪ريٌق ِمْنُهْم  ِ َوِبالرَّ ا ِبالّلٰ َوَيُقوُلوَن ٰاَمنَّ
ِئَك ِباْلُمْؤِم۪نيَن

ٓ
ِمْن َبْعِد ٰذِلَكۜ َوَمٓا ُا۬وٰل

“Dibêjin: ‘Me îman bi Allah û bi Rasûlê wî anî.’ Piştî vêya 
komek ji wan (di pey vê soza xwe de) rû vedigerînin. Evana 
ne mumîn in.” 194

Allah -azze we celle- îmana wan kesan diderewîne ku dibêjin 
“me îman anîye û em îteatê dikin” piştre jî ji îteatê rû vedi-
gerînin. Di ayetên Qur’anê de dema ku behsa redkirina 
îmanê dibore ev rewş wek lêkera (bi fiêla) “derewandin” 
tê beyankirin. Terka îteatê jî wek ‘rûvegerandin’ rave dibe. 
Allah -azze we celle- di vê ayetê de bitenê rûvegerandina piştî 
îman û (îdîaya) îteatê zikir dike. Ev jî bi me dide zanîn 
ku ew kesên îdîaya wan a îmanê tê derewandin ji ber ku 
ji îteatê rûvegerandine bi vê encamê re rû bi rû mane. 
Allah -azze we celle- di ayetekî de wiha ferman dike:

ۙ ى
َب َوَتَوّلٰ ىۙ َوٰلِكْن َكذَّ َق َوَل َصّلٰ َفَل َصدَّ

“Lê wî ne tesdîq kiribû û ne jî, nimêj kiribû. Lê wî derewand 
û rûvegerand.” 195

Weke ku ji ayetê fêm dibe; di muqabilê rastandinê de 
derewandin û di muqabilê nekirina nimêjê de jî rûve-
gerandin tê zikirkirin. Ev jî dibe delîlê raveya ew ayeta 
(Nûr, 47) ku me li jor behsa wê kiribû. Di vê ayetê de ew 
kesên îmana wan tê derewandin, ne ji ber ku ketine kufrê, 
berevaj, ji ber ku ji îteatê rûvegerandine ketine wê rewşê. 
Lewre îman, amel bixwe ye. Ew bawerîya ku di qelb de 
cih girtîye, bi azayên mirov tê tesdîqkirin.
 194.   24/Nûr, 47
 195.   75/Qiyamet, 31-32
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Birastî di dirêjahîya dîrokê de derewê herî kîret ew e ku, 
îman li tesdîqê tê vegerandin û bêqîmet kirina amelên 
salih e. Rasûlullah -aleyhîssalâtuwesselâm- tefsîra îmanê wiha dike:

“Ez li we îmanê emir dikim. Hûn dizanin ka îman çiye? 
Îman; şadehîya ji xeynî Allah tunebûna îlahan e û şadehîya 
ku Muhammed Rasûlê wî ye û kirina nimêjê ye û dayîna 
zekâtê ye û girtina rojîya meha remezanê ye û dayîna ji pênca 
yek a ji xenîmetê ye.” 196

Rasûlullah -aleyhîssalâtuwesselâm- dema îmanê hînî însanan 
dikir, weke ku ji vê hedîsên jî fêm bû, îman bi amel re 
îzah kirîye. Ev jî nîşan dide îman ew tişte ku bi kelîmeya 
tewhîdê re amelên salih jî bê kirin. Herwiha ev rewş wê 
bıbe sebeb ku însan ji Lâîlâheîllallah feyde wergirin û 
gotinbêjê xwe bigihîjîne bihuştê û dê wî ji ezaba bêdawî 
ya dojehê biparêze.

Ew kesên ku dikevin bihuştê, bi amelên xwe yê salih tên 
pêşwazkirin û ji wan re tê gotin ku tiştê ewana gihandîye 
bihuştê amelên wan ên salih in ku ew amelên wan muwa-
fiqê kelîmeya tewhîdê bûn.

ُة ُا۫وِرْثُتُموَها ِبَما ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن …َوُنوُدٓوا َاْن ِتْلُكُم اْلَجنَّ
“…Wê li wan wiha bê bangkirin: ‘Ji ber amelên we (yên 

salih) ew cenneta hûn jê re bûne waris, ev e.’ ” 197

۪بيَنۙ َيُقوُلوَن َسَلٌم َعَلْيُكُمۙ اْدُخُلوا  ِئَكُة َطّيِ
ٓ
يُهُم اْلَمٰل ۪ذيَن َتَتَوّفٰ َالَّ

َة ِبَما ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن اْلَجنَّ
“Ew ên ku dema melâîket bi xweşî canê wan distînin dibêjin: 

‘Silav li we be! Ji ber kar û kirinên xwe bikevin cennetê.’ ” 198
 196.   Buxarî, 53; Muslîm, 17
 197.   7/A’raf, 43
 198.   16/Nahl, 32
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ُهْم َعَذاَب اْلَج۪حيِم ُكُلوا  ُهْمۚ َوَوٰقيُهْم َربُّ ا ٰاٰتيُهْم َربُّ ِك۪هيَن ِبَمٓ َفا
ۙ َواْشَرُبوا َه۪نٓئًـا ِبَما ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن

“Bi tiştê ku Rabbê wan daye wan, kêf û sefayê de ne. Rab-
bê wan, ew ji ezabê dojehê parastine. Ji ber amelên xwe, bi 
noşîcanî bixwin û vexwin.” 199

Ev, kelamên pêşwazîyê ne ku wê ehlê cennetê li ber 
derîyê bihuştê bi van kelamên xweş pêşwaz bibin. Em tev 
dizanin ku ew tiştê ku wan hetanî wê derê birîye, kelîmeya 
tewhîdê ye. Lê ew bi amelên xwe yê salih tên pîrozkirin. 
Çima gelo? Lewre di kelîmeya tewhîdê de tiştê herî zor 
û giran amelkirina pê ye û jîyîna heyateke li gor kelîmeya 
tewhîdê ye. Îman anîn û bilêvkirina bawerîyê tiştê herî 
hêsan e. Amel kirina li gor îmanê, bilxese di vê esrê de 
tiştekî pir zor e. Hetanî em dikarin bêjin ku ev rewş, weke 
ku mirovek, gomlekeke ji agir li xwe bike. Ji ber vê yekê 
(Allahuâlem) kesên muwehhîd li ber derîyê bihuştê bi 
amelê xwe yên salih wê pêşwazî lê bê kirin.

VII. Di Nefesa Dawî De Bûyîna Li Ser Vê Kelîmeyê

َ َحقَّ ُتَقاِت۪ه َوَل َتُموُتنَّ ِالَّ َوَاْنُتْم  ُقوا الّلٰ ۪ذيَن ٰاَمُنوا اتَّ َها الَّ َيٓا َايُّ
ُمْسِلُموَن

“Êdî mêzêna/terezîya kî (bi îman û amelên salih) girantir 
bikişe, ha ev ên ha yên xelasbûyî bixwe ne.” 200

Rasûlullah -aleyhîssalâtuwesselâm- wiha gotîye:

“Her kî tîştek ji Allah re şirîk çêke û li ser wê halê bimire wê 

 199.   52/Tûr, 18-19
 200.   3/Al-î Îmrân, 102
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bikeve dojehê. Kî jî ji Allah re şerîk çêneke û li ser wê rewşê 
wefat bike ew cennetî ye.” 201

Tenê bilêvkirina û pêk anîna hewcewtîyên kelîmeya 
tewhîdê jî têr nake. Ew kesê dixwaze ji kelîmeya tewhîdê 
feyde bigire divê hetanî li heyatê be vê halê xwe muha-
feza bike û wefata wî jî li ser vê rewşê be. Ev jî hewcetîya 
ve rewşê nîşan dide ku kesê mumîn hetanî sax be divê 
herûdaîm hişyar be û li ser vê aqîda xwe têkoşîna xwe 
bidomîne. Lewre şeytanên insî û cinnî, bi şev û bi roj 
ji bo ku mumînan ji tewhîdê averê bikin kemîn datînin 
û hetanî ji dînê xwe vegerînin bi mumînan re şer dikin.

ْيِل  ۪ذيَن اْسَتْكَبُروا َبْل َمْكُر الَّ ۪ذيَن اْسُتْضِعُفوا ِللَّ َوَقاَل الَّ
وا  ِ َوَنْجَعَل َلُهٓ َاْنَداًداۜ َوَاَسرُّ ُمُروَنَنٓا َاْن َنْكُفَر ِبالّلٰ َهاِر ِاْذ َتأْ َوالنَّ
۪ذيَن  ْغَلَل ۪فٓي َاْعَناِق الَّ ا َرَاُوا اْلَعَذاَبۜ َوَجَعْلَنا اْلَ َداَمَة َلمَّ النَّ

َكَفُرواۜ َهْل ُيْجَزْوَن ِالَّ َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن
“Ew ên mustezaf jî, ji mustekbîran re dibêjin. ‘Naxêr, şev û 

roj kar û halê we dek û dolav bû. We tim li me ferman dikir 
ku em Allah înkar bikin û ji wî re şirîkan çêbikin.’ Êdî dema 
ezab dibînin; poşmanîya xwe vedişêrin. Me xelekên hesinî 
xiste sitûyê kafiran. Ma qey wê ji kar û kirinên xwe pê ve bi 
tiştekî din bihatana cezakirin.” 202

وُكْم َعْن ۪ديِنُكْم ِاِن  ى َيُردُّ …َوَل َيَزاُلوَن ُيَقاِتُلوَنُكْم َحّتٰ
اْسَتَطاُعواۜ َوَمْن َيْرَتِدْد ِمْنُكْم َعْن ۪ديِن۪ه َفَيُمْت َوُهَو َكاِفٌر 
ِئَك 

ٓ
ْنَيا َواْلِٰخَرِةۚ َوُا۬وٰل ِئَك َحِبَطْت َاْعَماُلُهْم ِفي الدُّ

ٓ
َفُا۬وٰل

اِرۚ ُهْم ۪فيَها َخاِلُدوَن  َاْصَحاُب النَّ
 201.   Buxarî, 1238; Muslîm, 92
 202.   34/Sebe’, 33
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“…Eger ew karibin, heta we ji dînê we vegerînin wê bi we 
re şer bikin. Ji we kî ji dînê xwe vegere û li ser kufrê bimire; 
ew, êdî hemû xebata wan li dinya û axîretê pûç û betal dibe. 
Ew ehlê agir in û dê li wir ebedî bimînin.” 203

Ji bo parastina kelîmeya tewhîdê ger maneya wê û şertên 
wê bi şiûr bê îdraq kirin û mirov xwe ji hêmanên ku kelî-
meya tewhîdê xera dikin xwe bisitirîne.

Lewre maneya kelîmeya tewhîdê û her şerteke wê, ji 
ruknên îslâmê ya bingehîn in. Li gor vê heqîqetê em 
dikarin evan xisûsan rêz bikin:

• Kesê mumîn, hetanî nefesa dawî divê bi dilsozî girê-
dayîyê “LÂ” be. Ger serê pêşî de taxutan û abdên taxutan 
red bike û xwe ji wan taxutan û yên dibin tabiê wan 
dûr bike.

• Divê herûdaîm girêdayîyê “ÎLLALLÂH” bin ku ew, 
ulûhîyetê bitenê li ser Allah îsbat dike. Di her hal û karî 
de û di temamê qadên heyata xwe de wek mumînekî 
henîf qet tu tiştekî ji Allah re şirîk çêneke. Heyata wî û 
mirina wî û hemû îbadetên wî xasseten ji bo Allah be.

• Bawerîyeke li ser yeqînê bibe bawerê maneya ku 
kelîmeya tewhîdê delâletê wê dike û hetanî nefesa xwe 
ya dawî bê şûbhe li vê aqîdê sebat bike.

• Divê ku aqîda tewhîdê hetanî wefata xwe li ser îxlâs 
û rastîyê û bi dilsozî biparêze.

• Hetanî wefata xwe wasilbûn û sebata di nav sefa heqqî 
yê. Dur ketin û bereata ji wan taxutên li dijî îslâmê şer 

 203.   2/Baqara, 217



208

TARÎFA KELÎMEYA TEWHÎDÊ Û ŞERTÊN WÊ

vekirine û muşrîkên abdîtî ji wan re dikin û ew kesên 
tabiê dînên xeyrî îslâmê dibin û di nefesa dawî de mi-
rina li ser vê hâlê.

• Zanîna wan amelên hewcetîyên kelîmeya tewhîdê a li 
ser îlm û yeqînê û bi wan amelên salih abdîtîya ji Allah 
re û di her mijarî de îteata Allah û Rasûlê wî.

Hewcetîya kelîmeya tewhîdê yek jî, bi qasî îmkânên xwe 
alîkarîya dînê Allah e -azze we celle-.

Ji Bo Sebata Li Ser Tewhîdê Divê Çi Bê Kirin?
Kesê mane û şertên kelîmeya tewhîdê fêm kiribe, bi wan 

hêmanên ku tewhîdê xera dikin jî serwext bûye. Ew kesê 
xwe bispêre Allah û bixwaze tewhîda xwe biparêze wê 
ji teref Allah ve bê muhafeza kirin û Allah -azze we celle- wê 
qelbê wî û linge wî li ser hîdayetê sabît bigire.

Bizanibin ku xeyret û xebata herî qenc û bi şeref ew e 
ku; kesê mumîn îmana xwe biparêze û zilim tevli îmana 
xwe neke. Birastî ev, mertebeyeke pir mezin e. Allah -azze 

we celle- ehd dide ku wê van mumînan li ser siratu’l mus-
teqîmê bihêle û wan muhafeza bike û wê wan di emn û 
ewlehîyê de bijîne.

َ َلَمَع  ُهْم ُسُبَلَناۜ َوِانَّ الّلٰ ۪ذيَن َجاَهُدوا ۪فيَنا َلَنْهِدَينَّ َوالَّ
اْلُمْحِس۪نيَن

“Ew ên di rêya me de cîhadê dikin re em ê rêyên xwe (yên 
herî rast) helbet nîşanî wan bidin. Bêguman Allah bi muhsî-
nan/ew ên ku abdîtîya xwe herî xweşik teqdîm dikin re ye.” 204

 204.   29/Ankebût, 69
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ْمُن َوُهْم  ِئَك َلُهُم اْلَ
ٓ
وا ۪ايَماَنُهْم ِبُظْلٍم ُا۬وٰل ۪ذيَن ٰاَمُنوا َوَلْم َيْلِبُسٓ َالَّ

۟ ُمْهَتُدوَن
“Ew ên îmân anîne û tu zilm/şirk tevlî îmana xwe nekirine 

hene; ên ji tirsê (ezabê Allah) emîn in û ên gihîştine hîdayetê 
ew in.” 205

Herwiha sebebên din hene ku ji bo parastina tewhîdê 
rêyên herî bi bandor in/bi tesîr in.

1. Alîkarîya dîn û da’wa Allah -azze we celle-.

2. Ji bo daweta tewhîdê li ser rûyê erdê û di nav însanan 
de belav bibe, kirina xebat û xizmetê.

3. Ji bo alâya tewhîdê bilind bibe cîhada fîsebîlillah.

ْت  َ َيْنُصْرُكْم َوُيَثّبِ ۪ذيَن ٰاَمُنٓوا ِاْن َتْنُصُروا الّلٰ َها الَّ َيٓا َايُّ
َاْقَداَمُكْم

“Gelî ew ên îman anîne! Eger hûn alîkarîya Allah bikin, wê 
Allah jî alîkarîya we bike û wê lingê we (li ser erdê) qayîm 
bike.” 206

Ev wead, weadeke îlahî ye ku di rastîya wê de û di pêk-
hatina wê de qet tu şûbhe tune. Her mûmînek bi qasî 
alîkarîya xwe ya ji dînê Allah re û di wê alîkarîyê de bi 
pîvana îxlasa xwe, wê nesîbê xwe ji vê weadê bistîne. Em 
ê jî niha guhên xwe bidin şîreta ku Rasûlullah -aleyhîssalâtuwes-

selâm- ji Abdullah b. Abbas -radîyallahûanh- re kirîye:

“…Tu Allah biparêze de qîna Allah jî te muhafeza bike. 
Tu berê xwe bide Allah da ku tu bi kîja alîyê ve vegerî tu 

 205.   6/En’am, 82
 206.   47/Muhammed, 7
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Allah li cem xwe bibînî. Dema tu tiştekî daxwaz bikî, ji Allah 
bixwaze. Dema tu alîkarî bixwazî hewara xwe bigîjîne Allah 
û jê bixwaze.” 207

Kesên ku dînê Allah -azze we celle- muhafeza bike wê Allah jî 
wî biparêze. Ew ên tewhîdê diparêzin û ji bo wê têdikoşin 
û bi can û malê xwe piştgirîya vê da’wê dikin û di her rewşî 
de ji mucadeleya di rêya Allah de xwe nadîn paş… Ha 
ev êv ên hanê berê xwe bidin ku derê wê alîkarîya Allah 
-azze we celle- li cem xwe û nêzî xwe bibînin.

Însanek eger bikeve bin muhafeza Allah -azze we celle- êdî 
qet tu tişt nikare zerarê bide wî kesê. Qewmên li ser rûyê 
erdê tev ji bo berê wî bidin bi rêşaşîyê ve û wî ji dînê wî 
vegerînin bigîjin hev du, ev hal enceq îman û teslîmîyeta 
wî kesî zêdetir û qewîtir bike.

ُ ِبَع۪زيٍز ِذي اْنِتَقاٍم  ُ َفَما َلُه ِمْن ُمِضّلٍۜ َاَلْيَس الّلٰ َوَمْن َيْهِد الّلٰ
“Allah, kî jî bîne ser rêya rast; êdî kesê ku wî bixerifîne tune. 

Ma Allah, ne Azîz û Zîntîqam (Ezîz û Heyfsitan) e.” 208

Ji bo ku em hifz û hîmayeya Allah -azze we celle- heq bikin 
divê em pir zêde xebatê bikin û rêyên alîkarîya da’wa 
tewhîdê herî zêdetir bikin. Her alîkarîyekî ku em teqdîmê 
vê da’wa pîroz bikin; wê me pêgaveke din nêzî muhafezaya 
Allah bike û rabiteya di navbera me û Allah de wê herî 
zêde qewîtir bike.

• Ger kesê mûmîn herûdaîm mu’tesimbillah be û xwe 
bi Allah ve bigire.

 207.   Tirmizi, 2516
 208.   39/Zumer, 37
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ِ َفَقْد ُهِدَي ِاٰلى ِصَراٍط ُمْسَت۪قيٍم۟ …َوَمْن َيْعَتِصْم ِبالّلٰ
“…Kî xwe bi (rêya) Allah bigire, bêguman wê li ser rêya 

rast bê hîdayetkirin.” 209

ِ َواْعَتَصُموا ِب۪ه َفَسُيْدِخُلُهْم ۪في َرْحَمٍة  ۪ذيَن ٰاَمُنوا ِبالّلٰ ا الَّ َفَامَّ
ۜ ِمْنُه َوَفْضٍلۙ َوَيْه۪ديِهْم ِاَلْيِه ِصَراًطا ُمْسَت۪قيًما

“Ew ên îmân anîne û pê (bi vê nûrê) zexm girtine wê (Allah) 
wan têxe lûtf û rahmetekê ji bal xwe û wê wan li ser hîdayetê 
rasterê bike (ku ev rê) digihîje bal wî.” 210

Da’wa tewhîdê ne hêsan e, zor û dijwar e. Bi qehr û keder 
e. Di vê rêyê de pir kemîn hene ku şeytanên ins û cin li 
pêşîya mumînên dawetvanê da’wa tewhîdê danîne. Ji bo 
sebata di vê rêya dirêj û zor û zehmet, divê ku dawetvan 
herûdaîm hişyar û sabit qedem bin. Bêguman ji bo sebat 
û zexm girtinê jî, melce û mencea yekane bitenê Allah 
e -azze we celle-.

Pêgirtina/Î’tîsama bi Allah; beralîbûna wê ya ji dil û can e 
û hay jê hebûna îhtîyacîya me ya pê ye. Ger em herûdaîm 
di vê şiûrê de bin ku; eger ne hîdayet û alîkarîya Allah be, 
Em ê helâk bibûna. Divê daîma em di vê hişmendîyê de 
bin ku vêya jî Rasûlullah -aleyhîssalâtuwesselâm- hînî me kirîye:

“Ya Rabbê min! Tu min bi qasî ku ez çavê xwe bigirim û 
vekim ji nefsa min re nehêlî.”

Ev hişmendî; wek dûa li ser ziman û wek tewekkul di dil 
de û wek îstîqamet li ser amelan wê xûya bibe.

Heyata Rasûlullah -aleyhîssalâtuwesselâm- bi temamî bi mînakên 

 209.   3/Alî-Îmrân, 101
 210.   4/Nîsa, 175
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xebat û xizmeta xwe pê girtina bi Allah ve dagirtî ye. Ma 
dûayê herî zêde dikir ne ev bû?

“Ya Allahê min ê ku qelban diqûlibîne! Tu qelbê min li ser 
dînê xwe qayîm bike.” 211

Hûn dixwazin li wan dûayên ku serê sibehê û evarê dikir, 
binêrin! Temamê wan dûayan hêvî û zarîn û munecat û 
xwelêgirtin e.

Bi Duaya Ku Hamd Bitenê Ji Rabbê Aleman Re Ye…

20. Îlon, 2021

Batman/Êlih

 211.   Tirmizi, 2140



Ferhengok 1

A
Alozî: Geremolî, tevlihav bûn.
Amade: Eleste, eywez, hazır (olmak, bulunmak)
Amraz: Alet, navgîn, halet, hacet
Armanc: Meqset, xaye, mirad
Azwerî: Hirs, bengîtî, îxtîras
Asteng: Berbest, bendek, manîa, gangaz, feşk
B
Baldar: Bidîqat, dêhndar
Balkêş: Serînekêş, seyr, helez
Bav: Bab, baba
Berhem: Eser, afirande, şiwîn
Berpirsîyar: Mesul, karbidest, berpirs
Binbar: Mûkellef, stûbar, lixwegirtî
Binkî: Binecih (ji bo kesên ku pêşiyên wan li heman 

deverê hatine dinyayê), Xwecih, yerli
Bi kurtahî: Bi kurtî, bi kinasî (xulaseya metnekî), özetle
Bûyer: Hedîse, qewam, qise, qewmîn, teşqele, olay
Bertek: Reaksiyon, vebizav
Bijêrek: Vebijêrk, wiç

 1.   Mini Sözlük
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C
Cejn: Îyd, (roja pîrozbahî)
Cihû: Yahudî, cihûd.
Civak: Komal, toplum
Cuda: Cihê, cihêwaz, têvel, cidayî, eksentrik.
Cur: Çeşîd, celeb, texlîd, teşîd.
Çalakî: Fealiyet, kartêgerî, karîgerî, eylem
Çavkani: Serkanî, jêderk, kaynak, mehaz, bibliyografi, 

kaynakça
D
Daçek: (Di rêziman de) dawîne, bernav, edat
Dibistan: Xwendegeh, mektep, dabistan.
Diyar: Xuya, belî
Diyarkirî: îzahkirî, açıklanmış, belirlenmiş
Dij: Hember, dijber, muxalif, pêşber, raber
Desthilatî: Îqtidar, desthilatdarî, karîn, otorite.
E
Êş: Jan, bela, mihnet, zehmetî.
Endam: Aza
F
Ferman: Buyruk
Fermî: Resmî (tiştê der barê dewletê)
Filleh: Xiristîyan, Îsewî
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G
Giştewar: Berfireh, somdar, bergehdar
Gel: Xelk, millet
H
Herî: Çamur
Hestewerî: Hestyarî, pêjnkerî, bihîzyarî, xemxurî.
Heyînî: Hebûn, mewcûdiyet, heyber, heyîn.
Hez: Evîn, viyan, dilîn, muhabbet
Hezek: Avzêl, teqn, litav
Hêlin: Lan, hêçik, yuva
Hêman: Unsur, reqez
Hêz: Quwet, xurtî, qewet
Hêsan: Rihet, Sehl, asân
Hewandin: Strandîn, hewirandin.
Hilbijartin: Întîxab, neqandinê, seçim
Hûrgilî: Teferûat, tefsilat, detay
Î
Îro: Bugün
Îroyîn: Îronî, rojane, (xweseriya îro, tiştê ku di îro de), 

günümüz
Îronî: Tiştên vê rojê, bugünkü
K
Kal: Bapîr, ata, dede
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Kevneşop: Adet, gerdiş, (rêbazên ji bav û kalan maye), 
anane, gelenek,

Kevnoşopî: Geleneksel, atadan- dededen kalma, ananevî
Karger: Îdareker, rêveber, idareci
M
Mixabin: Çi heyf (Di maneya ber ketin û xemgînîye de)
Malbat: Xêzan, aile
Mijar: Mesele, konu, mevzu
Mijok: Kedxwar, marast, emici, sömürücü, sömüren
Mînak: Mîsal, nimûne
N
Nakok: Hevnegirtî, çelişkî
Navbeynkar: Aracı
Neteweperwerî: Ulusçuluk, milliyetçilik
Neteweyên Yekbûyî: Birleşmiş Milletler
Nexwe: Heke na, Maxvene, erkena, demek/demek ki
Nirx: Biha, rûmet, qedr, qîmet, değer
Nirxandin: Hêjandin, değerlendirmek
O
Ol/Oldar: Dîn/Dîndar 
P
Pel: Pelçim, sahîfe, belg
Peyv: Bêje, kelime, wûşe
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Parastin: Hêvişandin, berevanî, korumak, müdafaa 
etmek

Parêzer: Paremend, parêkar, avukat, koruyucu
Parseng: Teraz, denke, denge, bandeke
Paxav: Guhnedarî, bêxîretî, kulak asmamak
Perwerde: Talîm, hêvotin, perwerdehî, fêrdarî, şerde, 

eğitim
Pergal: Sîstem, sazûman, serûberî, azîn
Pêşnîyar: Pêşnîyaz, tewqe, teklif
Peyker: Put, büst, heykel
Pêlihevanîn: Ayak uydurmak
Pêşgotin: Önsöz
Pêşek: (ji bo berheman) Teqdîm
Pêwendî: Eleqe, têkilî, tewq, ilişki
Pêwist: Hewce, divê, gerek, pêdîvî, lüzum, icab
Peyman: Ahd, ahîd, söz
Peyv: Kelime, sözcük
R
Rapêşî: Temaşe, raberî, pêşande
Rewş: Weziyet, durum, hal
Rewşen: Ronî, ronahî, ronak
Ragihanî: Gihanî, gihî, veguhastin, vegûhêzî
Rêbaz: Metod, azîn, menhec
Rêwişt: Sinc, exlaq, wefir, reftar, ahlak, töre
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Radest: Teslîm, xwespar
Razber: Nedîtbar, nenêrber, neberbiçav, xwadar, kitut, 

soyut
Razberkirin: Soyutlamak
Rawestin: Sekin, dawestin
Rawestina Rêzgirtinê: Saygı duruşu
Raman: Fikr, hizir, fêm, ramîyar, görüş, düşünce
Rewşengerî: Aydınlanmacılık (di maneya rojavahî de 

-batılı anlamda-)
Rêşaşî: Sapkınlık
Rêwindayî: Hêçbun, harbûn, bitir bûn, azmak/azgın-

laşmak
Rêxistin: Sazî, rêkiraw, örgüt, organizasyon
Rayedar: Destûrmend, karbidest, yetkili/ yönetici
Rayeya Qanundanînê: Yetkîya zagonsazîyê, Yasama 

yetkisi, (kanun yapma yetkisi)
Rêveber: Kargêr, bergêr, doliwgerî, gerinde, îdarecî
Rewtek: Cereyan, tevger, hereket (olî û cîvakî), xwijîjik
Rumêt: Rêz, hûrmet, giram, şeref, değer, onur, şeref, 

saygı
Q
Qewirandin: Qewitandin, berdan, derkirin, dûrkirin, 

kovmak
Quretî: Mezinayî, pozbilindî, kuşpenetî, fêz, pirnax
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S
Sazî: Damezirak, dukêl, mezringeh, kurum, kuruluş
Sedem: Sebeb, bone, hoy, ûşt
Serberdayî: Bêser û ber, beredayî, tewtewe, serbiser, 

başıboş
Serwerî: Serdestî, seratirî, raserî, sergewarî, serfirazî, 

egemenlik
Sond: Qesem, diramentî, yemîn
Senem: Pût, bot, fetîş
Ş 
Şerker: Cengawer, şerger, şûrzan, şervan
Şîrove: Rawe, (Hizr û ramanên der barê mijareki de), 

yorum
T
Teqez: Mutleq, qethî, mîsoger, vebir, muheqqeq, kesîn
Tundî: Dijwarî, zîwanî, şiddet, zordarî
Teretûr: Hezeyan, safsata, tewş, tiroviro, tewşomewşo
Têgeh: Têgîn, arîş, term, kavram
Tevkirînî: Arîkarî, tevkarî (Arîkarî bi yeki re kirin), 

katkıda bulunmak
Taybetî: Nemaze, xusûsîyet, gewşîn, rûçik,
özellik
V
Vexwiner: Dawetvan, davetçi
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W
Wekî: Layî, mîna, nola, fena, hema, gibi, imişcesine 

(Mîsal: Wekî Mamoste=Öğretmen gibi)
Wate: Mane, mehne, anlam
Weşan: Weşanek, rîze (Çapkirin û belavkirina pirtûk, 

rojname û tiştên wisan. Bernameyên televizyon û înter-
net ê), yayın

X
Xelasî: Kurtuluş, kurtulma
Xetere: Talûke, metirsî, bizdinok, kuşariş, hereşe, tehlike
Xweşewist/Xoşewîst: Sevgili, aziz
Y 
Yewnan: Yunan
Z
Zadegan: Esîl (kesên ku ji maleke esîl e), soylu
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Laîlaheîllallah, banga hevpar yên temamê rasûlan e.

 Qewman bi navê kafir û Muslîm ji hevdû cuda dike…
Encama însanan li dinyayê û li axîretê wê bide diyarkirine

"Laîlaheîllallah"
Di rûpelên dirokê de ev peyve ku bav û kur derxistiye hemberê hevdû…

Ev peyve ku Nuh -aleyhîsselâm- xiste keștîya (gemîya) xelasîyê û kurê wî yê ku 
kulîlka dilê wî bû, kir mehkûme wan pêlên berizî û di wan de xeniqand…

Ev peyve ku Lût -aleyhîsselâm- rizgar kir û barana helaqê li ser jina wî û qewmê 
wî barand.

Ev peyve ku Îbrahîm -aleyhîsselâm- li hember bav û qewmê xwe bi ziravekî 
heyirandî wisan da axaftin: "Hûn jî, bav û kalên we jî jirêketî û tewișî ne."…

Ê ku Benî Îsraîl ji taxutê wê dewrê xelas kir û ewan çil salan li çol û berîyan da 
gerandin jî dîsa ev peyv, ev kelîme bû.

Dîsa ev peyv bû, ev kelîme bû ku dibû sedema zordarîya kesên zadegan li hember 
pêxemberan…

Rasûlullah -aleyhîssalâtuwesselâm- ku di nav qewmê xwe de yê herî ewledar bû, 
piștî ku vê kelîmeyê anî ser ziman bi îftîrayên șair,derewkar,mecnûn,kahin û 

sêhrbaz hate deximandin.
Ev peyv bû ku tevî Resûlûllah tucar bû jî ev gotin bi wî da gotin: "Ji bo ku hemû 
mirovahî îbadetê ji bo Allah bikin û tu șirîkan ji wî re çênekin bi șîri ve hatime 

hinartim."

LAÎLAHEÎLLALLAH
www.tevhidkitap.net

www.tevhidmeali.com
www.tevhiddersleri.org
www.tevhiddergisi.org

tevhiddergisi@gmail.com
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